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নতুন মিভাদের না ও পরিটয়ের 
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২৭০ 
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অষ্টম বাধিক ক্ষীয়োদ গোপাল আলোক 
চিত্র প্রতিযোগিতা - ২৮৯ 

লিপিমিতায় ছোটগল্প প্রতিযোগিতা ২৯০ 
“শান্তিদেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফল 

১৯১ 
অগ্রম বার্ষিক মিত। সম্মেলন - ১৯১ 
পুদ্তভক লমালোচনা - ১৯২ 
সঙ্ঘ ও মিতা সংবার্দ - ১৯৪ 

ঠিকানা পরিবন্ভন - ১৯৬ 
স্থায়ী সভা বা বিশ্ব মনত . ১৯৭ 

শ্রম নংশোধন . ১৯৩ 

লিপিমিভাকে ফারা সাহায্য করেছেন 
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বিশেষ জষ্রব্য - ২৯৮ 



বিশ্বমিতাঁলি সঙ্ছের মুখপত্র 

লিপিমিত৷ 
প্রধান সম্পার্দক-_-বিশ্বদূত 

মাঘ _ ফান্কন _ চৈত্র _ ১৩৭৯ 

ত্রয়োদশ বর্ষ ৫ম সংখা। 

১০০০০ টি 

পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ 
১। বিশ্বদূতের আসরে - ১৯৯ ৮ ক্ঙ্কে যার! কাচা - জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঝায়, 
২। গুপ্জরাতী ভাষ। ও সাহিত্য "« কমলাক্ষ ৬৪২৬৪, 

চট্টোপাধ্যায় - ৩০৫ ৯ 1 মঙ্জার ধাধা - ৩৩৪. 

৩ । মংকলন - বি ২৯৪৬ নিমণলকান্তি দেবনাথ ১০ । ধাধার উত্তর - ওতগ 

- ৩০৭ ১১ | স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয় « শ্রীডুবুষী 
৪ | দিশারী - দীপক চন্দ্র পোদ্দার - ৩০৯ - গণ 

«| মুনের গুণ - আততি মিশ্র - ৩১৬ ১২ । চতুষ্পঠিব চত্বর * ভীজিযু শর্মা - ৩৩৯ 
৬। স্বপ্ন নীল - দেখ নঙ্গরুল ইসলাম - ৩১৮ 

৭ | অষ্টম বাষিক মিত। সন্মলন - প্রীবীরেন 

ছট্রাপাধায় - ৬১৪ 

১৬। উংত্রাঙ্গী বিজ্ঞান সাহিতা ও সরকারী: 

কাজে ব্যবহৃত শব্দাবজলীর বাংলা পরিভাষা « 

জ্রীদরাবেশ - ৩৪১ 

মদ্রেণে__ 

বেঙঈগলে প্রেস 
৫১, রব দত্ত লেন, সাকিয়া, 

( বড়বাগান ) হাওড়, ওয়েইউ বেল | : 
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- ৩৪৭, 

নতুন টিভাদের নাম খু পন্রিজয্ের 

জঞাতিক। - ৩৪৮ 

শ্রপ্িবাদ - খ ৫ ৮৮ 

সংঘ ও মিতভ। জ্বংবশাদ - খু ৫ ৯৯ 

ঠিকানা! পলিবন্ঞ 4 - ও১৩৩ ০ 

বিপিমিজ্ঞান্ চোটি গল্প প্রাতিযোশিত্ঞার 

ফলা - ৩৬১ 

ক্ষ কেরি গোপাজ্য আকব্পোক চিজ গ্রঞ্জি- 

তবাপিভার ফতান »- ৩৩৬ 

স্হাক্সী ২ভ্য তা! বিশ্বমিভা - ৩৩০২২ 
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বিশ্বমিতালি সজ্ের মুখপত্র 

লিপিমিত৷ 
প্রধান মম্পাদদক- বিশ্বপৃত 

বৈশাখ - টজাষ্ঠ-__ ১৩৮৬ 

১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা! ( নৰবর্ধ বিশেব সংখ্য।) 

চ্গে 
১০০০০ | 

( কয়েকজন বিশ্বমিভার গ্রতিকৃতি) পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা : 

১। নববর্ষের দিন পঞ্ভী - ১ ১১। অনজ্ুমানল প্রতিযোগিতা - ৪৬ 

২। রাশি অনুসারে ব্যক্ফিগত বর্ধক ৫ ১২। জেনে রাখা ভাল - ৪৭: 
৩। বিশ্বদূতের আসরে - ৯ ১৪। বিদেশে ভারতীয় রাট্রদৃ্ত - ৪, 
৪। ক্ষমা - মিলন কুমার ঘোষ ১০ ১৪1 বিচিত্র প্রেম-স্ভাৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১5. 

৫€। মায়ার খেল। - শোভেন বন্দ্যোপাধ্যাঘ ১৫। সুপ্রিয় সেন সঙ্গীপেষ, - অসিত বরণ' 
২৩ হাজরা &ঞ 

৬। বেঙ্গছত্র - শ্রীজ্ঞানেজ্র নাথ নায় ২৬ ১৬। টৈদদেশিক মিতাদের তালিক! ৬৯: 

৭1 আমার চোখে কবি শ্রীমধুস্যদন -. ১৭। ইংলগ্ডের চিঠি - ৬৬ 
সমীর দে ৩৩. ১৮। রান্নাঘর ». ৬৯ 

৮। মার্কিন মুল,কে আমার জীবন ১৯। মজার ধাধা - ৭3: 

- ডাঃ রণেন দে ৩৭ ২০1 ধাধান্র উত্তর - ৭৬ 

৯। মোটেই শক্ত নয় « সগ্ডষি ৪8১ ২১। তৃত্তীয় বাধিক ধশাধা প্রতিযোগিতার 

১০1। আত্ম সমালোচনা - . ৪৪ ফল- ৭৪. 

| | ( পরবর্তী পৃষ্ঠায় ) : 

ম প্রণে-_ এ. 

তবঙ্গল ৫প্স 
৫১, তেরব দত্ত লেন, সালকিয়।, 

( বড় বাগান.) হাগুড়া, ওয়েছ বেঙ্গল । 



শ্্ 1 

স্২৩ 

সন্রী | 

বট ৬ ॥ 

৬৭ 

৯৬৮ 1 

২৯ | 

৩১ ॥ 

৩৬ | 

এ নি 

5 । 

৫ ॥ 

গুঙ ॥ 

৩৭ | 

খুটি ক | 

শু | 

৪১ 

%&২ | 

৬ 1 

556 1 

স্রভীশজ 

পুষ্ঠি। 
স্তর শ আশি -ফজ্জেমা রহমান ৭৫ 
হে কথাশিল্পী - নব্েেন শম”+ প৫ 

একাস্তিক পৃথিবী - শিবিকাস্তি 
্ ভট্রাভাষ ৭৬ 

মন - শ্্ামতী শাস্তি ঝাণী চ্যাটাজণ ৭৬ 

'আআহ্রান- এএম, নি, মালা ৭ এ) 

আজীবনের বূপক্মেখা_ স.ভাষ চক্রুবত্তশ ৭৭ 
কালবৈশাখী __ শাম্তন্ু চৌধুন্বী ৭৮ 
বস্স সবই কিগো বলা যার়- 
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১৩৫ 
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বিশ্বমিতালি সজ্জের মুখপত্র 

লিপিমিত। 

প্রধান সম্পাদক-__বিশ্বদুত 

আবাঢ- শ্রাবন" 
১৩৮০৩ 

১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা 

পৃষ্ঠা 

১। বিশ্বদুূতের আলে ১১৩ 

২। ম্বুটোদার ভূুরিংভাজ - অনস্ত কুমার 

বিশ্বাল- ১২৩ 

৩। মুন্ধি - জীবন তত্র - ১৩১ 

৪1 কি হবে রোদা,র - সাক ক্রেয়ার 

৫। কবি সুকান্ত - 

১৩৭ 

এম, পি, মাক্সা ১৩৭ 

(০ 

পৃষ্ঠা 

৬। মুক্তির প্রতিক্ষায় -ভ্রীগুবিরজন সরকার ১৩৮ 

৭1 শহীদ ক্ম.নিয়াম -অবনীভূষপ বলাক ১৩৮ 
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৯। অভিলার » মন্মথ হাওলাদার ১৪০ 
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পর পৃষ্ঠায় 

মদ্রপে_ 
বেঙ্গল প্রেস 
৫১, তৈরব দন্ত লেন, সালকিক়া, 

/( বড়ধাগান ) হাগুড়।, ওয়ে বেজগল। 
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স্ছখক্রী আভ্ভত বা বিশখিসমিভা ১ 9 
শিটপিনিজ্ঞারনকে যালজা স্বাহাযয করেছেন ১৭৬ 
বিশেষ ত্রইুবত - ১৯০০ 
শামি ভ। শান আংখ্তা ১ এ ৬৮ 
৮শাক্তিদেতী স্মন্যশে ব্ক্কন এআাক্তিবিশ্সিভা 

১ ০১৯৯ 
বিশ্বানমিজাঙেনর আন্োক ভিজ্র ১৭২ 2 
নবম্ম বাকি মিতা সশ্মেঙন্য ২১৮৮০ 

। ৪ শাকলীক্স শংখটাজ বিজ্ঞান - 



১। 

২। 

৩। 

৪ । 

৫! 

৬। 

৭ 

বিশ্বমিতালি মজ্ছের মুখপত্র 

লিপিমিত। 
প্রধান সম্পাদক- _বিশ্বদূত 

ভাত্র-_ আশ্বিন-_ ১৩৮০ 

১৪৭ বৰ ৩য় সংখ্যা 

255৫ 
বিশ্বদূতের আসরে ১৮১ 

বাগব্দত্তা_ গীতা সিন্হা! - ১৮৯ 

কম্প্রেমাইজ- সুভাষ বন্দোপাধায় - ১৯৪ 
আদি মানবের ক্রমবিকাশ-ডাঃ গুরুদাস 

॥ ॥ 

চপ 

৮। পুরীতন মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিক ৮ 

২১৪. 
৯। রান্না ঘর-__ পান্নালাল মিত্র - ২২২. 
১০ | চারু ব রসম- গোপা! মুখোপাধ্যায়-২২৩; 7 

| 
্ 

কুমার - ১৯৭ ১১। ৬যম্্ন! দেবা স্মরণে কবিতা প্রতিযোগিতা; 

নেশা ও পেশা জহর দ।স - ২০১ ২২৪. 

পত্র সাহিতোর টুকিট।কি-_ ২০৪ ১২। লিপিমিত! ছোট গলপ প্রতিযোগিতা ২২৪ 

আবু মাউণ্ট-_ সুব্রত ঘোষ - ২০৫ পর পৃষ্ঠায়! 

ম দ্রেণে-__ 
তা 

তেল প্রেস 
৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া, 

( বড়বাগান ) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল। 
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বিশ্বমিতাঁলি সঙ্জের মখপত্র 

লিপিমিত। 
প্রধান মম্পাদ্ক বিশ্বূত__ 

সার: ফাল্গুন - চৈত্র - ১৩৮১ 

১৫শ বধ ৪র্থ সংখ্য। 

2 
পৃষ্ঠা 

১। বিশ্বদূতের আলরে ২৩৭ ১১1 আগত নববর্ষের বৈশাখী লিপিমিতার 
১। আমার প্রেম--ভ্রীনারায়নচজ্জ পাল ২৪১ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

৩। মাকিন থেকে বিজয়ার চিঠি ৯৪৫ ১২। ননবধেব লিপিমিত্তার বিশেষ সংখার দঃ 

৪। হিমালয়ের কোলে কোলে-_স্বপন মগ্ডুল ২৪৭ ১৩। অস্কে যাবা কাচা--চ্মানেজ্্নাথ রায় 

৫। সত্যি প্রেমের গল্প--তড়িৎকুমার বস্থু ২৫৪ ১৪। শারিরীক প্রশ্নের উত্তয় _ডাঃ গীতা সিন্হা 

৬। স্মৃতি বালরে বিশ্ব পরিচয় ১৬০ 

৭। বিশ্বমৈত্রীর অন্তরায় ২৬২ ১৫। মোটেই শক্ত নয়-__সপ্যহি 

৮। জিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগীতা ২৬৩ ১৬) মজায় ধাধা”. | 

৯। দশম বাধিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক ১৭। চতুষ্পাঠির চত্বরে-_ শী ছিঞু শর্মা 

চিত্র প্রতিযোগিতা ২৬৩ ১৮) অন্মানস প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা 

১*। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ ২৬৪ ১৯। সভ্ঘ ও মিত। সংবাদ... 

মুদ্রণে-_বেঙ্গল প্রেস 

৫১, ভৈরব দত্ত জেন, সালকিয়া, হাওড়া। 



০ 

--বৃচীপুত্র- 

ঠিকানা পরিবর্তন 
লিপিমিতাকে ধারা সাহায্য করেছেন 
স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা। 

প্রতিযোগিতার কল 

প্রাপ্তি স্বীকার 
মনোনীত রচনাবল* 

অমনোনীত রচনাবলী 

নববধের শপথ- জয়ন্ত কুমার ন্রাগ 

প্রজপতি-অজিত কুমার সাহ। 

চলে গেলে-আহমদ-আল-মামুন 

বিদঘুটে সিং-তুষারকাস্তি ব্রহ্মচারী 

চলার পথে - বিশ্বনাথ বিশ্বাস 

আমি - সুভাষ রাম 

ঘরামি -নিমল দেবনাথ 

বিবর্তন - রেবা মৈত্র 
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পট! 
৩ 

স্ট টৈ” ১ 

১৮১ 

২৮২ 
২৮২ 
১৮৩ 

২৮৩ 
২৮ 

২৮৬ 
২৮৭ 
১৮৭ 

২৮৭ 

২৮৮ 
২৮৯ 
২৯৭ 

২৯৭ 
২৯১ 

১ 
ঈশ্বর, আপনাকেই - অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় 

সনি 

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে 

ব্যবহৃত শব্দাবুলণর বাংলা পরিভাষা - অশোক 

কুষার মুখাজ্বা ২৯৩ 
নতুন মিক্তাদ্দের নাম $ পরিচয়ের তালিকা ২৯ 
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নীচে কয়েকজন বিশ্বমিন্তার প্রতিকৃতি উন্মোটন করা হল। আশাকরি অন. ভবিষ্যতে থি 
সাক্ষাৎ আলাপের সুচনা অধিকতর সহজ ও লরপ হবে। __ সংঘগ্িতা . 

সি, চপুহনিজ ক? 
চি সত ৪ সি 

সপ এ 

বি ৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল (বট) বি ৫৪৭৮ শ্যামল নন্দী. 
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ঘি ৫৮৬১ সোমনাথ চ্যাটাজা 

৪৭০১ গোকুল ঝগন দেব সিংহ 

বি ৬৩৫২ শংকর ব্যানাজা 



বি ৩৩৪৫ লমীর দে ৬৩৩৩ ভা: তিমির বরণ ভট্টাচার্য 

বি ৫৪৬* জ্ঞানেজ্্র নাথ রায় ৰি ৫৮৯৭ নরেজ্জ দেবশর্ম। 
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»য পুরঙ্গারপ্রাপ্ত ৬০৩? তপন দাসগণ্ত 
১ম পুরক্কার প্রাপ্ত ৫০৩১ বিঞয়। পাজ। 



সস শর 

নববর্ষের দিনপঞ্জী--+১৩৭৯ 

( ইংরাজী ১৯৭২ - ৭৩ ) 

দেশে - বিদেশে মিতাদের স্বিধার জবা 

বাংল! তারিখের সঙ্গে ইংরাজী তারিথ প্রকাশ 

করা হল। স্থানাভাব ধশতঃ পূর্ণ বসরের 

প্রতিটি দিনের ভারিখ উল্লেখ করা সম্ভব 

হল না| বাংলা মাসের পয়লা ও সংক্রাস্তির 

সঙ্গে একাদশী, অমাবস্যা, পৃর্ণিমা 

বিভিন্ন পবাদির তারিখগুলি ইংরাজী তারিখ 
সহ নীচে উল্লেখ করা হল। মিতার একটু 

চেষ্টা করলে নহজেই অনুলিখিত তারিখ 
(হিসেব করে নিতে পারবেন । স্থান সঙ্ক- 

লানের জন্ত বাংলা ও ইংরাজী মাসের 

প্রথম বণণ এবং একাদশীর এ) অমাবস্যার 

অ. পৃর্ণিমার পৃ. ও ছুটির ছু সাক্ষেতিক 

চহুরূপে ব্যবহার করা হায়াছ। 

এবং 

বৈশাখ £-- 

১৪ই এপ্রিল 

এপ্রাল এ। 

১জ। টৈশাখ শনিবার 

নববর্ষ ছু। ১১ই তৈ. ২৪শে 
১৪ই বৈশাখ ২৭শে এ. ছু ।  ১৫ই বৈ, 
২৮শৈে এ ছু, ১৮ই বৈ. ১লা মে সোম 
র ছ,.। ২৫শে বৈ. ৮ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তী। 
১৬শে বৈ. ৯ই মে এ। ৩০শে বৈ ১৩ই 
ম অ। ৩১শে বৈ ১৪ই মে সংক্রাস্তি। 

লিপিস্-১৩-১ 

জৈট ১ 

১জা জো ১৫ই মে মোমবার অক্ষয়- 

তৃতীয়! । ৭ই ছ্্যৈ ২১শে মে সীতানবম়ী 

ব্রত। ৯ই দো ২৩শে মে এ। ১৩ই জ্যৈ 

৯৭শে মে গন্ধেশ্বরী পূজা । ১৪ই জ্যৈ ২৮শে 
মে বুদ্ধপূর্ণিমা | ১৫শে জ্যৈ ৮ই জুন এ। 
১৭শে জো ১ই জু সাবিত্রীব্র্ধ। ২৮শে 

জৈ্যৈ ১১ই জু অ। ৩১শে জ্যে ১৪ই জু 
সংক্রান্তি। 

আযাঢ £-- 

আধষাঢ় ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার । 

১৭ই জু জামাইষষ্ঠী। ৭ই আ. 

দখহর1 | ৮ই আত, ১৯২শে জু, 

এ। ১১ই আত. ২৬শে জু পৃ আানযাত্রা | 

১৬ই আ. ৩*শে ভঁঁ ছ,। ১৩শে আ. 

৭ই জুলাই এ। ২৬.শ আ. ১*ই জু অ। 

১৮শৈে আন. ১১ই জু, রথযাত্রা । ৩২শে 

আ. ১৬ই জু সংক্রান্তি! 

১] 

আ. 

২১শে জু 

৩র। 

আপ্াবণ £-- 

১লা! শ্রাবণ ১৭ই ভ্রলাই সোমবার। 
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৬ই শ্রা. ৯৯শে জু এ। ১০ই শ্রা. ২৬শে 

জু পৃ। ২০শে শ্রা ৫ই আগষ্ট এ। ২৯শে 

শ্রা ৯ই আ. অ। শ্রা ১৫ই আ. 

স্বাধীনতা দিবস ছ.। শ্রা. ১৭ই 

আ. সংক্রান্তি । 

৩০শে 

৩২ 

১জ। ভাত ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার । ৩র। 

ভা, ২*শে আ, ৭ই ভা. 

আ. পু 

জন্ম।ষ্টমীব্রত। ৩১শে ভা, ১৭ই সে" সংক্রান্তি, 

[বিশ্বকণ্মা পুজা ছ..| 

এ ঝ,লনয। এ ] 

১৪শে ১৮ই ভা, ৩১শে আ. 

আশ্বিন ১-_ 

১ল। আশ্বিন ১৮ই সেপটেম্বর সোমবার । 

আ. ১৯শে সে এ। 
সে, পু। ১৫ই আ. ২রা আকবর গান্ধীর 

জন্মাদন ছ,.।| ১৬ই আ. অক্টোবর 

এ । ১৯শ আ. ৩ই অব. মহালয়।। ২*শে 

আ, ৭ই অ, অ। ১৬শে আঃ ১৩ই অ, 

দুর্গাষষ্ঠী। ২৭শে আঃ ১৪ই অব. সপ্তমী, 

১৮শৈে আহ ১৫ই অ অষ্টমী ছ.। 

আঠ *১৬ই অ নবমী । ৩০শে আঃ 

অ, বিজ্ধয়। দশমী ছ। 

১] ৬ আ. ২১১শে 

৩ 

২৯শৈ 

১৭ই 

কান্তিক £- 

১লা কান্ডিক ১৮ই অক্টোবর বুধবার 

এ। ৫ই কাঃ ২২শৈ অ, কোজাগরী লক্গমী 

পূজা ছ,ম। ১৫ই কা: ১লা নভেম্বর এ। 

১৯শে কা: ৫ই ন; শ্যামাপুজা ছ.। ২১শে 

কাতিক ৭ই নঃ ভাইফোট।' ২৯শে কা: 

১৫ই নন, জগদ্ধাত্রীপুজা ছ,। ৩*শে কা: 

১৬ই ন, কাতিক পুজ।| 

অগ্রহায়ণ *- 

জা! অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার 

এ 8ঠ। অঃ: ২*শে ন, গুরুনানকের জু 

দিন ও রাসযাজা ছ.। ১৫ই অঃ ১লা 

(উসেম্বর এ, ১৯শে অঃ ৫ই ডিসেম্বর অ' 

২৯শে অ, ১৫ই ডিঃ সংক্রান্ত। 

পৌষ £- 

১ঙ্গ! পৌষ ১৬ই ডি: শনিবার এ। 

৫ই পৌ ২*শে ডিঃ পু ১৭ই পৌ ২৫শে 

ডি: বড়দিন ছ,.। ১৬ই পৌষ -৩১শে ডি; 

এ, ছ,।  ১৭ই পৌ ১ল। জানুয়ারী ই 

নববর্ষ ছ,। ২০শে পৌ ৪ঠা জানুয়ারী অ. 

৩শ পৌষ ১৪ই জা; সুংক্রান্ত। 
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মাধ *-- 

মাঘ ১৫ই জানুয়ারী সোমবার । 

১এই জা; ইছুজকজোহ! ছ,। ৬ঠা 

পু॥ ৯ই মা: ১*শৈে জা: 

নতাজী জন্মাদবস ছ,॥ ১১ই মাঃ 

1: সাধারণতস্্ দিবল ছু! 

1: এ। ২০শে মাঘ ওরা ফেব্রুয়ারী অ। 

«শে মাঘ ৮ই ফেঃ সরস্বতী পূজা ছু। 

৬শ্পে মাঃ ৯ই শীতল বষ্ঠা। ২৯.শ্ 

1? ১২ই ফেঃ সাক্রাস্ত। 

খল 

খর মা 

1 ১৮ই জাঃ 

২৬ 
স্রাাপ্টালীী শাল 

১৬ই মা ৩০শে 

গু 

সস্তা সুন্পপস্প, 

চি 

ফেঃ 

ফান্ধন *-- 
স্পর 

১ল। ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়াগী মঙ্গলবার এ। 
র।৷ ফাঃ ১৪ই ফেঃ মহরম ছু । ৫ই ফা: 

৭ই ফে; পু। ১৬ই ফাল্ধন ২৮শে ফে: 

মার্চ শিবরাত্রি, 

খ। ৩০শে কাঃ 

ফাঃ ৩ষ। 

৪ঠ। মাঃ 

সংক্রান্তি । 

এ ১১৯1৬ 

২০ কফাঃ 

১%ই মাঃ 

চৈত্র 2-- 

১লা চৈত্র ১৫ই ম্চ বৃহস্পতিবার এ।, 

ঠা চৈ; ১৮ই মাঃ দোলযাত্রা ছু। ১৬ই 

চৈত্র ৩০শে মাঃ এ। ২০শে চৈ ওরা 

এপ্রিল অ। ২১শে চৈ; ৪ঠ। এ আখেরি" 

চাহারযুণ্ড। | ১৬শে চৈ: ৯ই এঃ বাসস্তী- 

পূর্জা| ২৭শে চৈ- ১*ই এ, অন্নপৃর্ণাপুজা | 

৯৮শে চৈ ১১ই এঃ বামনবমী ছু। ২৯শে 

চৈঃ ১২ই এঃ নীলের পুজা । ৩শে চৈঃ 

১৩ই এঃ চড়কপূজা | 

জগত য! কিছ, বল,ক আমার কঙব্য কায করে চলে যাব - এই জানব 

বীরের কাজ নতুবা একি বলছে ওকি লিখছে ওসব নিয়ে দিন রাত থাকলে 

জগতে কোন মহৎ কাজ হয় না 

- বিবেকানন্দ 

সংগ্রাহক - ৫৭৫৫ বিশ্বনাথ সিনছ। : 



বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট_দৃত 

নীচে কয়েকটি উল্লেখযষোগা দেশের 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকান। প্রকাশ 
কর] হল। প্রত্যেকটি ঠিকানায় [9107019895৮ 

০06 [7001% কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া 

হয়। 

আফগান্িস্থান- 4. ম্ব. 1161)68, 719,- 

191586, 15810], 

বাংলাদেশ_ ১, 59069১19008. 

বন্মা- 1২. 150080700175, 5451/542, 

11917011906 ১০, 595 09০0৯ শি - 25] 

চ১81000012. 

চান-- ভি, 0. 811879, 01)701569], 

8) 15555001008, 1 1615110 

কঙে!- ১৪190 418 ১1150, 10 £ 

০০০ ০ - 1026. 1815, 4591006 ৪» 

[787) /110062  1$8,11708,, 15110818888 

কিউবা_ 3. [. 108,988). 175 

82708, 417708888,0017 19910970181) 

141950800 

ফান্প- 10, তি, 00096667196, 15 

2৪০ 41750 16),09091000 ১871৪-.161 

ফেডেরাল ) 

4& 09188/018,1198, 

জান্মানী - ( 

51170 262, 1007), 

08,88%9017  1651997)6 810 7061875055 

( ড09209518,518 ) 

ইন্দোনেশিয়।_ টি, 8810010800258 

111)017. 1১, নু স্বি০, 218 .. 441 

191)070. 95151), 10190857108 ্ 

1608 
051091%1 দ 

ইরান -. টু £, [%1)00800, 

/59116 ১৪/0৪ 01701778811. 

জাপান_ ৬), 4&, 11088 চ 

2080 0 1, 1)88008/0, 0788৮ | 

মেকসিকো-- 8, 05৭ 88০5, 0০70188 

-. 44, 8165000, 5 10, 17 . 

পোলাগ্ড-_ ছু, ৪৮৮৮: 8108 10 

২660197901800, ৮ %1৪৪%৮ - 36 

আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র- গু, গু) 0, 4৮ 

98118): 90181708,0 4] 7 থুআ০ 

[70989 |] - ১৪80৮, 10011 

1২084 ২)9৫0081) 



বিদেশে ভারতীয় বা্ুদূত 

স্পেন ৪, 8, 90810508119 স৪1৬- 

01161 টি 93. 8150010 

১ 8%110%1 24 ৬10. 

£&01508,18, 
তুর্শা 0 

৪. 8010810, 0810108,5 8, 

৩) 18, 

4৯ ৬91)0006, 

€) 0 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ৮15 &, 

107, 149888,  0101889118 

ড. ৬৪910108010 &, 

সোভিয়েড যুক্তরাষ্ট্র, - 1977 1578, 

061৬ 8551087, 648 017088 00915008, 

[9899৮ 

যুগোশ্রোভিয়। -:105 সি &15 200 216 

১০ 1976১1919781001) 8090৩, 3. 

21218,09 

11161) 0170 001887091)8 

আস্টলিয়। - &. , 101001009,8, 69 

808৮578,5, 190001]];  008,101)9118, 

কানাড। - &. 8 710501591018,1 

)0 21018787091, 0)018,৮78, - 4 

সিংহল - খর, 1, 0900, 2 :0$0- 

08617 85 ৪6৪০501) ১০৪০ (9107001)- 

- 3 

৪০৮৪) 1318- 

8,011)10)  88,78,00096 48 ৮90018১) 50 

» 009 390074 811008 

কেনিয়া - হের 8104, 

সজলয়াশিয়। 

70 - 

[01007 

- 10, ববি ৮৪ 

দু9ি 11%18,008, 966680, 10818, 70 

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট,দূত 

ভারতে উল্লেখযোগ্য বাদেশিক 

গণেব নাম ও ঠিকানা 

হুল্গ। 

রাষ্টধৃত 

নীড়ে প্রকাশ করা 

77197285%7 ৮106 1700 

507, $8,0 6110861) 

70৩7 1)911)1 - 9 

বন্ম। ৪ ছা, 

রি 

()1)9,09 159,107). 

01001 1280 - 

[0177 & 2 81511106, 

98991105811 (21070 068, 

বাংলা দশ - 

[67 106]171 

ফ্রান্দ - 0০০01 [9৪0৭ 580) [৩ 

[,8,08706. 2 018,016) 00805 09 

1১911) - 1] 

জান্মানী - ( ফেডাল ) 1)196101) 507) 

17171080170) 100 ৮ 6 11001 709 - 506 

৪৪,) 01)8,610 €01)91085 0717) 0৩7 

19911) - 3] 

ইউন্দোনিশিয়। - 110208,007090 2821 

508; (08080581077 বিজ 10911) 

- 2 



বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত 

উরান-- [07 8189,]  $9001. 35 

001111008, [6৮৮ 109171-3 

ইটাজী -- 1), 11101)6165 19078, 

7, 0 070821), ত৪7 1)517)1-3 

জাপান - 11819810070] 17708, 1০, এ 

ও 0, 19100 শ্বি০, 50 0, 0109,08,10৮2৮- 

[011 [বত 10917)1-91 

(81108 (7 01017197 81 ৪, 

(3011111)]08, ০৬৮ [9119] 3 

মেকসিকো 

0588 126, 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র _- 15900001) ৪8. 156& 

৮1706 ১৪261198010, 01090815581), 6৬ 

[)০110)- 01 

আমার 

পাপ এবং 

মান হব দেশের জনসাধারণ:ক 

তাহাই আমাদের অবনতির কারণ। 

71018 0010010018,880189 

অনট্রলিয়া - 78৪৮1100090 11500 

১৪,0611)801), 01081)8,]2)1075, ৪ 1091 

101-91 

কানাডা - খ৪,11598 080176 4. £&1010- 

1০980. ৪৮৮ 79111 1 

সিংহল - 

1) 061) 

[৬8101085158 91 09792 

20/:)9. 15810011589, 78710, 

বিল 1)611)8 21 

মাল যুশিয়। 1828, 8710 9,10 1011) 1028, 

71211 810770690, 3, 15000 1২080, 067 

[92 বি5৮/1)911)1 14 

ইংলগু 

(01797779058, 

[901712,, 

সি) "16767)09 (119 038,108- 

[0%01), 01080851558.) 011 (*০৮/ 1)6]1)1 ]] 

অব'হলা! করাই আমাদের. 

- বিবেকানন্দ 

সংগ্রাহক - ৬০৭৩ স্বৃব্রত কুমার চক্রবস্তখ | 

লিপি-১৩ -১ 



রাশি অন্রমারে ব্যক্তিগত বর্ষ ফল 

এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভাগ্য চক্রকে 

করতে পারে না । আর 

ব। উপেক্ষা করবে? সঠিক রাশিলগ্নের কোন্ঠী 
ফলাফলের এমন অনেক আধিদৈবিক ও আধি 

ভেঃভিক বিষয় মান্ষের প্রবাহমান জীবন - 
প্রভাব বিস্তার করেছে যাকে কোন 

উাপপুক] কি করেই 

ধারায় 

বুদ্ধমান মানুষ অবহেলা করতে পারে না। 

আমরা নীচে রাশি অনুসারে বর্ফল প্রকাশ 

করলাম । অভিজ্ঞ জোতিবিদগণের দ্বার এই 

বধফল নবূপিত হয়েছে। 

মষ রাশি £-- 

ব্যবসামীদের ক্ষেত্রে বৎসরটি স্থবৎসর বলা 

ঘায়। বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগা। 

আশ্বন মাসের 'পর ফল আশানুরূপ হবে 

না। বৎসরের শেষের দিক কল্মাক্ষেত্র 

যাগ দেখা দিতে পারে । ভাইয়ের সঙ্গে 

ধত [বতগুার গন্য মামলায় জড়াতে প্রারেন। 

'দ্কিক অবন্থ। মোটামুটি ভাল যাবে তবে 

বাঝে মাঝে সর্দি কাশি, শ্লেষা সংক্রাস্ত রোগে 

মাতাস্ত হতে পারেন । মায়ের স্বাস্থ্য ভাল 

সম্ভানাদর (মোটামটি 

হও 

গোজ 

॥াব। ত্বাজ্ঞা ভাল 

বঙ্গাব্দ 

থাকবে । পিস্ভার স্বাস্থা ভাল। তার স্ব 

পরামশে সব” বিষয়ে শাস্তি দেখ! দেবে। 

গুপ্ত ধন প্রাপ্তির আশা আশে। 

বৃষ রাশি 2-- 

পড়াশোনায় মনোযোগী হবেন এবং 

পরীক্ষার ফল আশাতিহ্িক্ত হাব । কর্ম্মক্ষেত্ে 

প্রতিপন্তি ও পদ মর্যাদা লাভ করতে পারেন। 

সারা বতসরই ' নানারকম অন্মুখে ভুগতে 

পারেন, মাথায় রকমের আঘাত 

লাগতে পারে। ভাইদের স্বাস্থ্য স্থবিধাজনক 

বেশ বড 

নয়, এমন কি সতাও ঘটতে পারে। গুহ- 

সংস্কার হবে। কিছুদিনের জন্য পেশাজ্ঞরে 

যোত পারেন৷ 

মিথুন রাশি ১ 

বৎসরটি আপনার পক্ষে ভালই বলা চলে 

লেখাপড়ায় অমনোযোগী হলে ফল বেশ 

ভালই হবে! বন্ুভাবে অর্থপাজন হতে 

পারে। বিবাহে মোটা যৌতুক লাভ, "সুন্দর 
স্ত্রী কন্থাক্ষেতে সুপ্রসার লটারী প্রাপ্তি, ব্যবসা 



রাশি অনুসারে ব্যক্তিগত বর্ধ ফল 

ইত্যাদিতে লাভৰান হতে পারেন | তাবে 

পিতার সঙ্গে সারা বংসর মতানৈক্য হবে, 

এমন কি তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে সম্পণ্তি 

লাভ হতে বঞ্চিত হাত পারেন। তাছাড়। 

মাঝে মাঝে বাইরে থেকে নানারকম 

অশান্তি শ্যটি হতে পারে। দৈহিক অবস্থা! 
ভাল। স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভাল যাবে। মাত 

ও পুত্র-দর ন্যাস্থ/; বার বার ভাঙ্গতে পারে। 

কর্কট রাশি £- 

লেখাপড়ায় মনোযোগী হবেন এবং পরীক্ষার 

ফল আশ্রান্ুরূপ হবে। ব্যবসায় প্রসার লাভ 

হবে। জটারাতে প্রচু প্রাপ্ত যোগের আশ। 

আছে। পুজা পাঠে মনোযোগী 
আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ লাভ করতে 

পারেন। স্যাস্থ্য মোটামুটি ভাঙ্গই থাকবে। 

মাঝে মাঝে পিতা অন্ুস্থ হতে পারেন। 

তবে মাঘ মাসের পর্ন সম্পুপ আরোগ্য জাত 

করবেন। মাতার স্বাস্থ্য ভাঞ্জই থাকবে। পুত্র 

কণ্যা মাতে মাবা ভুগতে পারে। গুহ সংস্কার 

হতে পারে। কু দনের জন্য ভ্রমণ যোগ 

আছে । 

হবেন। 

[সিংহরা'শ :-- 

লেখাপড়ায় আশাতিরক্ত ফলাফল হবে। 

কয়লা,.লৌহ মৎস্য প্রভৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যবসা- 

মীর! লাভবান হতে পারেন! গুপ্তধন 

প্রাপ্তির আশা আছে । উপাজ্নের ক্ষেত্রে 

বাধা বিপত্তি আসতে পারে । কোন ভাইয়ের 

সহাযোগিতা লান্ড করবেন। সত্যার পথে মন 

আকুষ্ট হতে পারে। সংসারে কোন অশাস্তি 

থাকবে না। সুঠ'ম দেহযুক্ পুত্র লাভ করতে 

পারেন । দেহের অবস্থ। এক প্রকার ভাল 

থাকবে। তবে কিছু দিনের জন্য গুহারোগ 

স্ত্রীর ও মাতার স্যাস্থ্য 

নতুন গৃহ শিম্মানের যোগ 

করতে পারেন। 

ভুগতে পারেন। 

ভাল থাকাণ। 

আছে, অনেক দূর ভ্রমণ 

কন্যারাশি £- 

সমগ্র বতসরটি সুখ শাস্তিষ্তেই কাটবে! 

ধনাজনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক নয় 

তবে সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়তে পারে ব্যবসায় 

মন দিলে ফল ভালই হবে। গৃহ নির্মাণের 

যোগ আছে। ধর্মে কম্মে মনদিলে সত্যের 

আলো দেখতে পারেন । কুষ্তকায় একটি পুত্র 

লাভ করতে পারেন । মাতা, পিতা, স্ত্রী, ছেলে 

মেয়ে আপনার সকলের স্বাস্থ্য ভালই যাবে। 

বিদেশে ভ্রমণের যোগ আছে। 

তুল রাশি £-- 

পড়াশোনায় মনোযোগী হলেও পরীক্ষার 

ফল ধিশেষ ভাল হবে া। অর্থ উপাজর্নে 

বাধাবপত্তি আমতে পারে তবে কোন 

সচ্ছলতা দেখ! দেৰেনা॥ গুগ্ুধন পেতে 



রাশি অন্ুসায়ে ব্যক্তিগত বর্ষ কঙ্গ 

পারেন | জটারীতে কিছু গেতে পারেন। 

স্ত্রী, পুত্র কন্ঠাদের সংগে মাঝে মাঝে 

মতবিপগোধ ঘটতে পারে । তাদের স্বাস্থ্য 

মোটা সুটি ভালই থাকবে! মাতার ন্যান্থ্যও 

ভাল। তবে পিতার স্বাস্থ্যের জন বিশেষ 

মনোকষ্টে ভুগতে পাবেন । 

বুশ্চিক রাশি :-_ 

অথেণপাজণনের ক্ষেত্রে বৎসরটি আপনার 

চাল । ব্যবপায় স্ুৃপ্রসার লাভ 

প্রচুর সঞ্চরও হতে পারে । লটারাতে 

কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে । বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে 

ফল [শষ স্ববিধা জনক নয়। মাতা 

পিতা, এাতাদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে । কোন 

মাতুলের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। 

পাকস্থলী রোগে কিছু কাল ভুগতে পারেন । 

বিদেশে ভ্রমণ যোগ দেখা যায। 

সনবংলপ বলা 
পর 

হব। 

ধনু রাশ ১-- 

বিশেষ আকধণ না থাকলেও 

পরীক্ষার ফল ভালই হবে। অথ্েোোপার্জনে 

বাধা আসতে পারে। ব্যবসা ক্ষেত্রে আপনি 

লাভবান হতে পারেন। লটারীতে বেশকিছু 
পেতে পারেন। বিষন্তু সম্পান্ত নিয়ে 

ভাইয়েদের সংগে বিরোধ লাগতে পারে। 

লেখা পড়ায় 

এমনকি আদালতেও যেতে পারেন । শক্ররাও 

বার বার আক্রমন চালাতে পারে । নতুন 

গুহ নিম্মীনের যোগ আছে। দৈহিক অবস্থা! 

ভালই যাবে। মাতার; পুত্র কন্যাদের 

পিতা, স্ত্রীর ন্বান্থা মোটা মুটি ভাল যাবে। 

মকর রাশি £-- 

ক্ষেত্রে ফল ভালই 

প্রথমদিদে অর্থলাভ ভালই 

নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রেও কিছু লাভ 

পারেন। তবে লটারীতে তেমন কিছু 

না করাই ভাল। গুক্ষ 

আছে। ন্ুপুত্র লাভের যোগ আফ্ে, স্ত্রী, 
মাতা, ভাইদের ত্বাস্থ্য ভালই 

আপনার স্বাস্থ্যগ ভালথাকবে তাবে 

বড় রকমের আঘ।তে কিছ, কাল ভুগতে, 

পারেন। কোন সদ্বন্ধুর ছ্বারায় কমক্ষত্রে 

পর্দোন্তি ও মান মধাদা লাভ হাত পানে। 

সমুড্র ভ্রমণ যোগ আছে। 

বিচ্যাশিক্ষায় 

বৎসরের 

হবে। 

হবে। 

করতে 

আমশ। 

সংস্কারের যোগ 

থাকবে । 

মাথার 

কুণ্ত রাশ £:- 

এ বছরে আপনার যোগ্য অতিরিস্ত সুনাম 

ও প্রতপাত্ত লাভ হতে পারে। লেখাপড়ায় 

মনোযোগী না হলেও পন্ীীক্ষার ফল ভালই 

হবে। ল্যবসায় লাভের আশা আছে। 



রাশি অনুসায়ে 

লটারীতেও কিছ, প্রাপ্তি যোগ আছে। 
তবে আয়াতিরিক ব্যয় প্রচুর হতে পরে। 

গৃহ নির্মাণের যোগ আছে। ভাইর! 

লহ্দ্ধু মত ব্যবহার করবে। দৈহিক অবস্থা 

ভালই যাবে তবে পায়ের আঘাত কিছ,- 
কাল ভুগতে পারেন। মাতা, পিতা, সন্তান 

দের স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। কর্ম ক্ষেত্রে 

পদ মর্ধঘা লাভ করতে পারেন। 
1 

ব্যক্তিগত বর্ধ কল 

পারে। গুহ সংস্বার়ের যোগ আছে। ভাই 
দের সংগে সন্তাব হাত পারে। আধ্যাত্তিক 

পথে মন দিলে ফল ভালই হবে। জেখ 

পড়াঞ্জ মনোযোগী হবেন এবং পরীক্ষার ফগ 

ভালই হবে। 

দৈহিক স্বাস্থ্য মোটা মুটি ভাল তবে 
সর্দি কাশিতে ভুগতে পারেন। স্ত্রী পুত্র কন্য। 

পিতার 

জগতে কোন মহত কাঞ্জ করা যায়না। 

মাত।, ব্বাস্থা ভালই থাকবে৷ 

মীন রাশি £- আইন বাবসায়ী ও অধ্াপকদের স্থবৎসর 

বল! চলে। মুর ভ্রমণ যোগ আছে। 

প্রচুর আথাগম হতে পার এবং সঞ্চয় ও 

হতে পারে। লটারীতে কিছ, পাবার আশা 

আছে। বহুদদক দিয়ে অঞ্োপাজ্জন হতে 2 

জগৎ য! কিছু বলুক আমার কর্ঠবা কাধ করে চলে বাৰ -_: এই জানব 

বীরের কাজ, নতুবা একি বলছে ও লিখছে ও সব নিয়ে দিন রাত থাকলে 

- বিবেকানন্দ 

সংগ্রাহক- ৫৭৫? বিশ্বনাথ মিন হা 

বরাত 



কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বধ ফল 

ভাৰতবধ 

কুজে। - রাজা ভূপ্ু "মন্ত্রী 

গৌরবোজ্জল 

কাল 
ভারতের 

এক খণ্ড 

গগণের 

এখনও 

এক 

দৃষ্টি 
ঘাত গ্রতন্তিঘাতে 

ভারভ বিপন্ন 

শুক্র, শনি 

সংযোগ ভারতের 

প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে বত“মান 

(কোণে মেঘ 

গোচর হচ্ছে । নানাবিধ 

বছিঃ শক্র আক্রমণে 

হতে পারে। ১৩৭৯ সালে 

€ মঙ্গলের বৃষ রাশিতে 

পক্ষে অশুভ গ্রদ। 

এবং 

বর্ষটি শুভ নয়। 

বত“মান বধে ভারতের রাওনৈত্তিক 

অবস্থার পরিবর্তন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন 

শাসন তনম্বের সংস্কার 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রি সভার 

ঘটবে। প্রবল বাধা 

হযে বলে মনে হয়। 

গুরুত্ব পুণ পারবত/ন 

বিপত্তি সত্বেও ভারত 

জনহিতকর কাজে মনোযোণী 

হবেন। রেলপথ, সেতু, রাস্তাঘাট নিরান 

গ্রামোক্সয়ন. যানবাহন, মেচ কুটির শিল্পে 

উন্নয়ন প্রভৃতি প্রচেষ্টা কম্তকাংশে ফলবতী 

হবে। শিক্ষাপন্ধতির উন্নতি সাধনে সরকার 

বিশেষ, ভাৰে উদ্যোগী হুবেন। 

সরকার 

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতব্ধ 

লাভবান হবে । বসন্ত, গ্লেগ, কলেয়া ইনক্,- 

য়েগ। প্রভৃতি রোগের প্রহর্ভাব ঘটবে । 

ভারতের উত্তর পুর্ণাংশে বন্যা! ও প্রবল 

বৃষ্টি হবে। অতি বৃষ্টি, অন! বৃষ্টির ফলে 

থান শসা নষ্ট হবে এবং বহযস্ছানে 

থান্তাভাব দেখা দিতে পারে । স্থানে স্থানে 

দাংগ।, হাংগাম, চ,রি, ডাকাতি, রাহাঁজানি 

করবদদ্ধি, বেকার সংখা ব্ছ প্রভৃতি দেখ 

দিতে পারে। 

পঙ্চিমবংগ -- 

দেশের রাজনৈতিক গগণ এখনও 

ঘন ঘটাচ্ছন্ন বলে মনে হয় । হ!ন। 

হানি, দাংগ। হাংগামা, দলীয় বিবাদ, 

সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রভৃতি অশোভন 

ঘটন। দেখা দিতে পারে। বঙ্গোপসাগরে 

ও সমুড্রোপকুলে প্রবল জলোচচাল, ঘ.পীবাত্য 

প্রভতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবার লস্তাবন! 



কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বর্ষ ফল 

আছে। খাছ্যশস্যর উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে দেশের শাস্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে ৭ 
পারে। তরাতরকারী ফলমূল প্রড়ন্তির মুঙ্গ্য ধাবসা বানিজ্য ও শিক্ষা বিশেষ ভা! 
কিছ, হাস হতে পারে! মতস্াদির ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ভুটো অন্ুস্থ হতে পারে, 
আমদানীর পথ ল্থগম হবে। কয়েকজন অথবা তার জীবনহানি ঘটতে পারে ভাষ 

প্রবীণ নেতার ও বিখ্যাত ব্যাক্তির জীবন আন্দোলনে সিদ্ধ, তার বিরুদ্ধাচরন কর! 

হানী হতে পারে। পারে। ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘ 

এবং সমস্ত দ্রব্যের মুল্য বুদ্ধি দেশ 

পাকিস্তান -_- প্রায়শঃ উত্তপ্ত রাখবে। 

পাকিস্তানে ভয়াবহ গৃহ - যুদ্ধের 

যোগ দেখা যায়। মাকিন যুক্ত 

বাষ্ট ও চীন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্া কণে 

সংসারে সমস্ত আবারণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো -- ডা 

থড়ে!] একুটি মিঙ্গনের মধ্যে সে নিমগ্র হয়ে নিস্তন্ধ ছয়ে রয়েছে। সে কি নিবিড় 

কি নিগ.্ট, কি আনন্দময়, কোন ক্লান্তি নেই, ভাষা নে, দীনত। নেই। 

-- রবীক্রনাথ 

ংগ্রাহক- ৬১৯০ সমতল কান্তি সাহ। 



ভা পা শাশ 

॥ 
|] 
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নববর্ষের শুভেচ্ছা 

বাংা তথা ভারতের আধুনিক ইতিহাসের 

শ্রেঠ নায়ক হে - বঙ্গাব্দ ১৩৭৮! তোমার 

বিদায়কালে জানাই আমাদের অস্তারের 

আনন্দোচ্চল অভিনন্দন | 

অহাপ্রস্থান পথের অমর পথিক |! যাবার সময় 

ভারতের গ্রশস্ত গানন্দে একে 

দিয়ে গেলে তুল'ভ জয় তিলক । তোমাক 

জানাই আমাদের অকুণ্ঠ ভালবাদা 

মহাকালের সবোত্তম সন্তান ! 

গুণে বাংলা, 

বিশ্বস্ভায় 

ব্য তংদ্ক,ত” 
ছে 

ললাটে 

হে 

তোমারই প্রলাঙ- 

বাঙ্গালী ও বংগভাবা 

আলন জাভ 

হয়েছে; তোমারই 

আজ 

সমর্থ 

স্েস্াতীশয্যে বাংলদেশ 

করতে 

৩ 

রাহগ্রাস থেকে চিরকালের মত মুক্তিলাভ 

পেরেছে। কাছে আমর 

চিরকুতজ্ঞ। তুমি আমাদের অসংখ্য প্রণাম 

গহণ কর। 

করাত (তামার 

এবারে এসেছে নবাগত নবীন অতিথি 

বংগাব ১৩৭৯ । তোমার শুভাগমনকে আমা- 

আহুনান জানাই । হে বর্ষচক্রের 

কনিষঠতম প্রতিভূ। জানিনা নবযুগের অভী- 

প্সিত সগ্তবনায় কতট,কু ইংগিত তুম বহন 

করে আন, জানিনা সমস্যাসঞ্কুল বংগ 

রংগভূমের পাদপীঠে কোন অংশে অভিনয় 

দের সাদর 



"করতে 

বিশ্বদৃত্তের আসরে 

অবভীণ” হচ্ছ, জানিনা তোমার 

পাদস্পর্শে, ধনী - হাদস্নবান, লোভী - নিল্লেণভ, 

অলস - কর্মঠ ও গণীব সচ্ডল হয়ে উঠৰে 

কিন।। সে যাইহোক, তবু তোমার 
কাছে আমা আশ! করি দেশের শুভ, 

জাতির কলাণ, ও প্রতিবেশীদের মঙ্গল । 

স্কেশমার কাছে কামনা করি সমদ্ধি শক্ত 

তোমার শুভাগমনকে আমরা হৃদয় দি 

অভিনন্দিত করি। 

এই নববর্ষের পুণ্যাহে প্রত্যেক মি 

ভাইবোনকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন 

শুদ্ভকামণ। । 

রাজা রামমোহন রায় 

ও শাস্তি। হে কালচক্রের প্রবুদ্ধ খাত্বিক ! 

প্রাচ্য ন্বর্ণযুগের প্রথম দিশারী এবং 

বিভ্তোহী বাংলা অবিসংবাদিত পথিক 

রাজারামমোহন রায়ের দ্বিশভতম 

ঘাধিক্কী এই বতসরে 

চলেছে। 

জন্মশত- 

উদযাপিত হতে 

থেকে পুথিবীঞ্ঈ অংশ বিশেষেয 

ভালভাবে জান। যায় সত্য। কিন্তু 

অথণগ্ুতার সম্পণ সঠিক পরিচয় 
পেতে হলে শুন্য - পথে ভাসমান ব্যোমযান 

থেকে' নিরীক্ষণ করাই ভাল। 

বুশ দেখবার মত ব্যোমযাত্রীর 

ভূপৃষ্ঠ 
পরিচয় 

তার 

অবশ্য অথগ্ড 

দশনযোগ্য 

চোখ থাক! চাষ । রামমোহনের দেশে 

লোক হয়তে! তার গুণাবলী নিয়ে বিচা 

করলে একদেশদশিতঙাদেোষে তুষ্ট হায় 

উঠতে পারেন । কিন্তু বিদেশীদের খা 

দর্শকের চোখে সঠিকরূপ দেখাটাই স্বাভাবিক 

প্রসংগে বিছ্যোৎসাহ 

বেখন ভিহ্কওয়াটার পগ্ডত উশ্বরচক্দ্রকে বলে 

পামমোহন একবার 

ভিলেন, [705 19 6109 চ71))08 1098] 270 

10190807586, পরে 

ঈীশবরচন্্র বিদ্যামাগরকেও ত1)109 1১98] 

৪. 01801 19£5৪% বলে মনে করতেন 

তখনকার কুস-স্কারাচ্ছন্প ও আচারসর্বস্ বাঙালা 

আনাকে বশ 



বিশ্বদূতেয় আসরে 

গ ঈশ্বতচন্দের মত 

কর্মসযাগীর 

হিন্মঘকে রামামোহন 

বলিষ্ঠ বুদ্ধিদৃপ্ত প্রত্িভাসম্পনন 
আবিভণব সতাই বিস্ময়ের ব্যাপার। 

ঈশ্বতচক্দের কম্মবজ্ঞে একান্ত সহায় ছিলেন 

তার করুণাময়ী, প্রশস্তমন! আদশনিষ্টা জননী । 

কিন্তু রামমোহন গৌঁড়ামি, ভগ্ডামি, মিথ্যাচার, 

জটিলতা, সঙ্কীণতা. এইগুজির ৰিরুছ্ধে ভার 

বিজয়ানছিমানে পিতামাত। - আত্মীয়স্বজন 

প্রভৃতি কারও কাছ থেকে কোনে সাহায্য 

দুরে গাক, পদে পরে বহু, 

পেয়েছেন। এমন কি পিতৃবিয়োগের 

পর গর্ভধারিণা জননী স্বয়ং তার কলকাতার 

খাড়ীতে এসে গ্লামমোহনকে আদশচ্যুত 

করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, 

এমনকি পেস্তক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 

করবারও ভয় দেখিয়েছিলেন । কিন্তু তেজন্যী 

সত্যান্ঠ ন্বামমোহন তার অভাষ্টু আদশ 

লও নূন নি, 

জাতির যথাথ রাজাধিরাঙঞ -- 

সঙাই অনন্য। 

ছল শ্যা 

পাগয়া। তো! 

বাধ] 

থেকে এইখানেই 

রামমাহন 

এক 

গুণাবলীর কথা বলে শেষ 

তিনি একাধারে ছিলেন 

শিক্ষাবিদ সংগঠক ও আদশ 
সংস্কারক। বাংলা সাহিতো গদ্যের 
তার মহান কাত্তি। বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ারকে 
দেশের মাটিতে স্থাপনের জন্য কিনি বক 

বাধ! 

রামমোহনর 

যায় ন|। 

ভাষাবিদ, 

কর! 

€৮লেন 

গুজিন্তে ইংরাজী) চাষা ও বিজ্ঞানকে স্থান 

জেন । এইট শিক্ষাই ফুলেফলে 

পল্পবিত হয়ে সমগ্র জান্তির অশেষ উন্নতি- 

সাধন করছে। তার অন্তত সংগঠন শক্তির 

পরিচয় পাওয়। যায় ব্রান্মধন্মন প্রবন্তণনে, 

অনেকের ধারণা ব্রাহ্মধন্ম হিন্দু- 

ধর্ট্ের পরিপন্থী, কিন্তু একটু, গভীরভাবে 
চিন্তা করলেই বোঝা যায়, ওটি পরিপন্থী 

না] হয়ে পরিপুরকরূপেই কাজ করছে । তৎ- 
কালীন ব্রাহ্মাধম্ম শুধু বিপথগাঙ্গী নবীনদেরই 

বাচায় নি, সনান্তন হিন্দুধশ্মকও রক্ষা করেছে। 

আজর্শ সংস্কারক হিসেবে তার নাম প্রাত:- 

স্মরণীয় । আইনের সাহাযো শিশুহত্যা 

নিবারণ, সভীদাহ প্রথার উচ্ডেদ. ঝাঙ্গয- 

বিবাহ প্রথা ও বিধষা বিবাহের 

প্রচলন করে তিনি মুমূধ বাজালীকে মারাত্মক 

ক্িযখোগ থেকে মুভি দিয়ে গেছেন । 

বতর্মানে 

সনাতন 

রোধ 

তিনিই যথাথ” 

অলোকিক প্রতিভার 

অমু্তের পুত্র, যার 

কর্মকীতি” যতদিন যাব 

তত ফলপ্রস্য হযে ওঠে? রামমোহন 

সেই অগ্রমেয় অমৃতের অধিকারী । পুণ্য- 

শ্লোক মণাবীন্ত দ্বিশততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 

আমাদের অক্ষম ভ্িিলাগাঙ্ি ভর্পণ শ্রদ্ধ। 

নিবেদন করঙগাম। তার তেজন্বিতা, সম্ভ্য- 

সন্ধানে নিরলম প্রয়াল, সত্যপ্রকাশের 

দ্ভীকত্ত1,. সকল ধন্ম সম্পদায় গ্লেশ ও 

বিন কাটিয়ে আমাদের শিক্ষালয়- জাতি নিবিশেষে সমদৃষ্টিপাত এুভূতি গুণাবলী 



বিশ্বদৃত্ডের আসরে 

থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমাদের 

তুধল চরিত্রকে যেন নুগঠিত ও ৰলিঠ 

করে তুলতে পারি, -- তার মহান আখ] 

কাছে এই প্রার্থনাই জানাই। 

রেডিও কার্টন বা বেতার চুটকি 

কলকাতার আকাশবাণীতে ্রীর্দিলীপ- 

কুমার সেনগুপ্তের রেডিও কাট,ন নি:সন্দেহে 

একটি অভিনব অবদান। কাট,নের সঙ্গে 

পরিচয় আমাদের অনেক দিনের। আজ- 

কাল পত্র - পত্রিকায় দলীয় কেতাবে, 

আচিলে - পাচিলে সবত্র কাট+নের ছড়া- 

ছড়ি; চোখ ও মন তুই - ই দেখে 

দেখে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু কি তাই, 

ছায়ালোকের পদর্ণয়। রঙ্গমঞ্জের পাদপীঠে, 

মিছলে - মেলায় কানের অকুপণদানে 
চোখের সঙ্গে কানকেও বসিয়ে তুলছে, এক 

আধারের মধ্যে দীপক ও মেঘমললারের 

একত্র সমাবেশ কাট,নেই সন্তব। 

ও ভারতের বাইরে যতগ,ল্িি রেডিও ষ্টেশন 

বা বেতার খাটির সঙ্গে আমার পরিচয় 

আছে, এগ,লির মধ্যে কোনটিতেই রেডিও 

ভারতে 

কাটনের সন্ধান আমি পাই নি। 

মাত্র মিনিট ছুয়েকের মধ্যে একটা গ,রত্ 
পুর্ণ বিষয়কে রঙ্গরস বা বাঙ্গকৌতুকের 
মাধামে শ্রোতাদের মানসপটে সরল রেখা 

ঘ্ধার। নিখু'তভাবে ফুটিয়ে তোল! কাট, 

নিঃষ্টুর পক্ষে কম কুতিত্বের পরিচায়ক নয়, 

এইট অপূর্ব অবদানের অন্য দিলীপবাবুকে 
আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের 

পরিভাষার যুগ এটা । সমস্ত বিদেশ 

শবে বাংল! পরিভাষা! রচিত হতে চলেছে 

আমর! রেডিও কাট,নের বাংলা করে 

বেতার চ,টকি। কত.পক্ষের. মনে লাগ: 

গ্রহণ করতে পারেন। 
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দবালোকের 

মাঝেগ বার 

মত স্পষ্ট সে কে? 

হাজার ভিড়ের মাঝে সামান্য একজন 

৭ সকলের মাঝে মে অনন্যা? মে কি 

রক্ত - রাঙা গোধূলির অধর। আলেয়া ন। 

শািশরনাত প্রভাতের স্মুস্পষ্ট আলোর 

' ঘোষণা? আললে কতট,কু চিনেছি তাকে? 

যেটকু পাঁরচয় সেটকুর মধ্যেও সে রয়ে 

গেছে আমার কাছে অচেন। মানবী, অজ্ঞান! 

বিশ্মুন্তির স্মুতি 

সেকি 

বিন্ময় আর অনন্ত দ্রিজ্াসা। এক টুকরে! 

হালকা! মেঘের মত আমাঙ্ছের আলাপ, 
হালক! সুরের মস্ত আমাদের প্রেম - গ,ঞন, 

হালকা - 

গভীএত। 

স্বপ্ের মত আমাদের সাল্লিধা। 

ঙ্গয়ে উপলব্ধি করবার অবকাশ 

আমাদের ছিল না। পরস্পরে না পেরেছি আপন 

স্বরূপকে অন্টের কাছে প্রকাশ করতে, নাপেরেছি 
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অন্যের সত্তাকে আপন অন্তরে অন্থভব করতে। 

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় লেল- 

গাড়ীর এক ছোট্র কানরায়। যাত্রী যাঁর! 

ছিলেন তারমধ্যে আমরাই ছিলাম নির্ভে- 

জাল বাঙ্গালী। সংরক্ষিত আসনগ,লোর 
দিকে তাকিয়ে মুহুত্তে বুঝে নিয়েছিলাম 
আর কোন যাত্রীর অনুপ্রবেশ ঘটবে ন।। 

দূর প্রবাসের যাত্রা একটা চাপা আনন্দ 

এবং মধুর কল্পনায় মনটা কানায় কানায় 

পুর্ণ হয়ে গিয়েছিল -_ এক সুন্দরী তম্বীর 

সর্বশেষ আবির্ভাবে। নিই সময়ে গাড়ী 

ছুটলো । ভীরু মনের আকাত্ম! রূঢ় বাশ্বের 

ভদ্রতাকে ফাকী দিয়ে ছুটে চঙল সেই 

সঙ্গে। সহবাত্রীনীর চোথকে কিন্ত ফীকী 

দেওয়া সহজ হোল না। গাড়ির আওয়া- 



অরুপোদয় 

তের আড়ালে এক সময়ে বঙ্গলে মনহ্ম্বরে 

৮ দ্বেখাটাকে যদি সহজ করছে পারেন 

মনের ভীরুতা আর থাকবে না। চমকে 

উঠলাম তার কথা শুনে। মনে হোল, 
প্রচণ্ড বানিয়ে বলেছে কখাটা। যোগ্য 

প্রত্াত্তরের জন্য কথ! খুঁজগ্ে শুর কয়লাম। 
সে আবার জানালো __ চোখে যার জান 

মনে তার অত ভয় কেন? এয়পয়ে আর 

উত্তর দিতে দেরী করলে হয়ন্ত ৰোবা- 
কাল! ভাবতে পারে। গাস্তার্য বজায় রেখে 
»প্ম্বরে জানালাম 'ভদ্রতাকে রক্ষা 
করবার জন্যই ভয়ের অবতারণ। । সঙ্গে 
সঙ্গে উত্ত্থ এলা _- 'কিস্তু ভয়কে প্রশ্রয় 
দিতে থাকলে ভাবটা হবে কি করে?" 
- শরাঁরৈর পোলন লাগল মধুর হাসির 
তরঙ্গে । কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার 
কথার তীয় ছু'ডলো। জানালে! »--- 

- জানেন ভ, প্রবঞ্চনাটা পাপ আর 
আত্মপ্ররঞ্চন। মহাপাপ । বিশ্ময়ের পর বিস্ময়ের 
বটক! আমার বাক শক্তিকে ক্রমশ: হুর করে 
দিতে শুরু কঞ্লো। কি বজতে চায় সে? 
ধদি সে হ্বাভাবিক' ধারণা নিয়ে মিথ 
লন্দেহে করে বসে? পৌরযত্বে আঘাত লাগলো । 
সহঞ্ভাবেই ভাকে জানালাম _ 'আমার 

ছর্ভাগ্য এ যে। অভিনয়টা আপনি বুঝতে 
পারলেন [কন্ত পরলেন না আসল ,সও)- 
টুকু খুজে নিতে। আপনার সান্লিধ্যলাভের 

১৯৮ 

হর্মিবার জোত্ে অবশ্যই আপনার দিকে 
আমি তাকিয়ে ছিলাম না| আপনার অনা- 
বিল লৌন্দর্যই আমার চোখকে আক 
করেছিল। আপনার বিচারে যদি এটা 
অন্তায় হয় গ্তাহলে অপরাধীকে ক্ষমা করবেন ।? 
কোন কথ না বলে সে আমার 
তাকিয়ে রইল বিশ্ময়ভরা দুটিতে 
কাছে সরে 

দিকে, 

সামাল 
এস তারপর প্রশ্ করলেো-_ 

'ঘা বলেন সেটা কি জাপনার মৃখের 
কথা না অন্তরের ভাষা? উত্তরে জানালাম 
- সংশয়ের গুপর ভিত্তি করে আপনি 
অসংখ্য প্রশ্ন অবশ্টাই করতে পারেন। কিন্তু, 
বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে যদি থাকেন 
তাহলে জানবেন, আমার অন্তরের ভাষাই 
মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।? 

সে রইল জানালায় 

বাইরের দিকে চেয়ে। দেখে মনে হোল, 
ভার কালো চোখের সঙ্গল চাহনী ভেসে 
গেছে ম্ুর্দবরের কোন স্মৃতির পাতশয় যার 
মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে, তার কথ! ও কাছিনী। 

কথাগুালা ৩7৭ 

রেলগাড়র ছোট্ট কামরার মধ্যে সে- 
যে পাচ আমাদের হোল তার 

[বক্কাএ ঘটলো ছোট কানরা ছাড়িয়ে আরোও 
খহ্দুর | স্ুাস্মত। নাষে এক সময়ে সে 
আমার কাছে চন্কুত ছোল, হাজার ভিড়ের 
মধ্যে থেকে খুঁজে নেবার জঙন্তে। তবু কি 

লীন 



হরণ দয় 

পেন ওকে চিনে? তর কাছে জাস। 

এবং দূরে, চলে বাওয়ার। মধ্যে থাকতে! 

না|! কেন পরিকজিত প্রহ্যত়ি, ছে! দিত 

ন! কোনফান - অভিমরনের পালা । ব্যক্তি- 

গাতভাবে, ভার হঠাৎ কিরে আঙ্গাটা' মসকে 

হ্তখাপি উৎফুল্রু করতো, ঠিক ততখানি 
বিষর্ধ কর?ত। তার দুরে গ্ষাকাট।। চ্বৈত- 

ভাবের কোঞ্টাই তার' কাঙ্ছে কফোরগদিন 

বাত. করতাম না কারণ লে হিঙ্গ আবমার 

কাছে চির - চমকের, এক অফৃষ্যন্ত আনন্দের 

স্থেক না । 

একদিন স্ুস্সিদ্ঞ1 এসে জানালে, 

সঙ্গে আমাকে স্নর বাদ্িতত যেতে হবে 

বিশেষ প্রয়েজনে । ভার অজল্র হুঠকান্রীত। 
আমাকে যেমন অবাক করে, কৌতুহলও 

বাড়িয়ে দেয় চলেই সঙ্গে । তিন বন্ার়র 

মঙ্তেও সে কোনাদন তার বাড়ির কোন 

পরিচয়, আমাকে জানায় নি। হঠঃৎ' সেই 

বাড়ি, নিয়ে যাওয়া: আমন্ত্রণ আমাকে 

বেশ কিছুট। আশ্চধ্যই করছে! । ব্বাভ্যাবিক 

নিকমর, ব্য।হক্রমন্য রূপ তার আমন্ত্রণে" লনা ও. 

ফিলাম। | 

অন্ধকার পথে আন্ত সাবঞ্চানী পঙ্গক্ষেপে 

যখন. একট জগাজীণ” রঙড়ির সম্মুখভাগে 
এলে. থমকে দীড়ালাম' ভন বুঝতে, পাক্লাম 

আমারে গন্ভবনস্ছলে, এসে, পৌছে” কেছি। 
আমাকে দগ্জার পাশে দাড় কর্নরয়ে, সুলামিভ। 

ভার, 

বাড়ির মেন গ্রহ করলে! । ত.তপলে'। 

অল্ুক্ষণের মধ্যেই গে একটা কালে গ্রোয়ায় 

ক্াবৃত ভাজা কাচের হ্যারিকেন নিজে 

ফিতে এলে | সন্ভর্পণে'। অভিষ্ি অন্যর্থণার 

পথে কম্পম্গান তীর অবঙ্গোক - শিখ! 
প্রাণপণ শক্ষিতে আলে! বিকীরণ কনে - 

আমণয় পথ্থ দেখল”) আরো! ৮ আ ধারের 

জ্ঞায়াপথ, ধরে কদণমাঞ্ত প্রাপলটুকু পার 

হতে হহভি ভাবলাম -- কোলকান্জ। শহরের 

কোন এক নাম -* না - জান! জায়গার 

এসে আমি পৌঁছলাম ? জায়গাটা! কি মান- 

চিজ লীমনার অন্তত? এখানকার বংলিন্দা- 
পনের জীবনধাকার ইতিছ।স' কি সঙ্যলমাজের 

মানুষদের কাছে পরিচি্ 1 অজানা, যদি 

না হয় রব কেন এথানককার মান্য 
মুক্ত, জলে! - বাতাস থের়ে বঞ্চিত? +দৃণ। 

আর অবন্থরার দ্বার পরিত্যক্ত? সহানুভূতি 
এবং ভরজবাসা থেকে বিলজিতি ? বিদেশী 

পর্ধটকদের দল: প্র্যাণভরে এসে দেখে হায় 

এতিহামন্ডিত ভারতের. তথ! আধুনিকভম 

কেগলকাতার. বিলাসবক্,ল জীকনযাআ এবং 

সৌন্দর্খ দিকে তৈতী দর্শনীয় স্থান গুহহ্লাকে | 

সুখ্েঃশ দেখেই তাদের মল তৃপ্ডিতি, ভরে 

হবার । 
আলল চেহাজাগুলজেোর সন্ধ।ন যদি জানতে 

পায়ততা, ব্রভিপপত প্রচেষ্টা তাহলে তার। 

বুঝতে! ভাজজহাসীর জআব্মসপ্মানগোধ কঙথানি 
শ্রদ্ধার বন্ত। দীনভার ভারে এর! অ্রিক্প- 

১৪ 
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মাণ কিন্তু হীনতার ভারে এর। নিমজ্জিত 

নয় । গ্লেইসঙ্গে আরোও ভাবলাম, এত 

যার রূপ, এত্ত বার প্রসাধণের বাহার, 

এন্ড যার মিষ্টিমধুর কলভান, সেই সুম্মিতা 

কি এই ধসে - পড়া বাড়ির টিকে থাক! 

বাপিন্দ। ? 

মনের ভাবনা সঙ্গে নিয়েই ধীরে ধীরে 

এগিয়ে চলল।'ম একট নিদিষ্ট ঘরের দিকে। 

দেখলাম, ঘরের মেঝেতে শতছিল্ল শয্যায় 

শামিত এক কঙ্কালসার বৃদ্ধ। মনে হল, 

পরপারে যাবার প্রতীক্ষায় নিঃশবে বন্তমানের 

প্রহর গুণে চলেছেন -- অদম্য ব্যাকুলতায়। 

জানলাম, যল্ষারোগাক্রাস্ত বৃদ্টি এক সময়ে 

ছিলেন সংসারের গৃহকন্তত, এখন শুধু ছি 

অবিবাহিত। কনার হতভাগা পিত।। স্তস মিতা! 

শয্যার পাশে বসে বৃদ্ধর কপালে হা 

রেখে বলল -- 'বাবা, আজ অনেক বড় 

ভাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এবার 

নিশ্চয় তোমায় সারিয়ে তুলবে | বৃদ্ধ 

অন্ফিচন্মসার হাতখানা ম্মসমিতার গালের 

ওপর রেখে তাকিয়ে রইলেন ভাষাহীন 

দুটিতে | হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা চাপা 
কামনার আত্তস্যর -_ বদ্ধঘরের ভারা বাতাসে । 

স্বসমিতা অ.মার দিকে তাকিয়ে জানালো 

৮ আমার ভোটবোন সমিতা কাদছে। 

জীবন - যুহ্ধে কান্না যে অচল এই সহজ 

কথাটা সমি- কিছুতেই বুঝবে না। 

আছি 
ছা 

এশিয়ে গেলাম সেই কান্নার 

স্বর লক্ষ্য করে । অন্ধকার যতই ভয়াবহ 

হোক সময় বিশেষে সে বন্ধুরই কাজ করে 
-- সমিতার কথাতেই সেট। বুঝলাম। সে 
জানালে -- চিরঞীবদা, ছোটবোনের নিরা- 

বরণ দেহের লঙ্জা নিজের চোখে নাইব। 

দেখলেন? আমি আপনার খুব কাছেই 

আছি । কিছু বজবেন? সমন্তড দেহের ও 

মনের তন্ত্রীগলে। যে নিদারুণ ব্যথায় 

এতখানি শিখীল হয়ে যেতে পায়ে সেই 

প্রথম আমি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কবঙলাম। 

কতক্ষণ পাবাণের মত স্তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে 

ছিলাম জানিনা । সমিতার কণন্বনে সম্থিত 

ফিরে পেলাম | - চিরঞীবদা, আজও বাবার 

মুখ দিয়ে ছবার রক্ত উঠেছে। বাবা কি 
ধাচবেন না? সাস্তনা দিয়ে জানালাম 

“সমি, আমি ভগবান নই, মান্ুষ। ছোট 
বোনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, তোম;র| 
বাবাকে বাচাবার আমি আপ্রাণ চেষ্টা 

করবো । এবার বলত সমি, তুমি আমার 

নাম জানলে কি করে? মিটি হাসির তরঙ্গ 

তুলে সমিতা বল্ল - "তিন বছর ধরে, 

[দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে কত ৃ 

গল শুনোছ। দিদি বলে, আপনি আমা- 

দের সেই বন্ধু যে আগুন লাগিয়ে সব 
কিছুকে পুড়িয়ে দেয় না, আলো জ্বেলে 

পথ দেখায়। হাসতে হ'লতে ৰললাম - 

সেইজন্যে গল্প শুনেই আমাকে চিনতে পেরে 

গেছে।, কেমন? টু এ পা 

২৬ 
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তোমার দিদির কোন বন্ধুকে . আমি চিনি 
না সমি। বাস্তবে এমন এক সংসারকে 
জানলাম, এমন তিনটি মানুষকে আবিফষার 
করলাম যাদের! সামনে মাথা! হেঁট করতে 
আমার সংস্কারৰন্ধ মনও প্রেরণ দেবে। 

সমিতার কাছ থেকে সরে গিয়ে বৃদ্ধর 

পাশে কিছুক্ষণ বসলাম। তার রোগ পাগুর 

মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে শুরু করলাম 

কোন পথ ধরে এগোলে এই মুমূর্ধ, পরি- 
বারের কিছু সেবা করতে পারবে । 

চিন্তার জাল ছিন্ন হোল বৃদ্ধের ক- 
স্বরে _ ডাকার, নিজের জন্যে আর 
ভাবিন।। ভুবন! শুধু মেয়ে ছুটোকে নিয়ে। 
রোগ এখন আর আমায় জব্দ করতে 
পারেনা ডাক্তার, মনের যন্ত্রনাই আমাকে 
এখন দগ্ধ করে চলেছে। দেবার মত 

সাতবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। শুধু 
বললাম -_- মনকে শান্ত করুন আবার 
সব ঠিক হয়ে যাবে। উ.ত্তঞ্গিত হয়ে 
বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন --, চার বছর 

ধরে শুয়ে শুয়ে আমি শাস্তই হয়ে গেছি। 

আমাদের মত নিম্নমধ্যবিতদদের এই ভা;বই 
শাস্তি বজায় রাখতে হয়েছে যাতে ন৷ উপর 
তলার বামিন্দাদদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। 
আশ ,আর সংযম নিয়ে মানুষ কতদিন 

শান্ত হয়ে থাকতে পারে বলতে পার? 

যার পায় না রোগে উপযুক্ত চিকিৎস।, 
প্রয়োজন মত পথ্য, পেটভর] আহার, মাথা 

রাখবার বাসস্বন তার। কতদিন শাস্ত হয়ে 
থাকবে ডাক্তার? উত্তেজিত অবস্থায় বৃদ্ধর 
মুখ থেকে বেয়ে এলো! খামিকট। চাপ 
চাপ রশ । 

বুঝতে পারিনি, দ্ারিভ্্য এইভাবে জাশা- 
কে ব্যর্থ করতে পারে, সাস্তনাকে বিদ্রুপ 
করতে পাঞে। পরের দিন যখন একঞ্ন 
্যনামধন্য ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সুসমিত। 
- দের বাড়িতে উপস্থিত হলাম -- তখন 
তাদের স্ব প্রয়োজন ফুরয়ে গেছে । ডাক্তার 
রোগ শয্যার পাশে বসে রোগীকে পরীক্ষ! 
করে তার প্রমাণ - পত্র লিখতে শুর করলেন 
-- বৃদ্ধার পরপারে যাবার ছ।ড়পত্র হিসাবে। 

সেই মৃহ্ত্তে একটা আচমক। বিড,.পের ঝড় 
এসে ঘের কোনে রাখা মাটির পাত্রকে 
উলটে দিয়ে গেল -_ যার মধ্যে সাঞ্চত 
ছিপ বদ্ধির বুকের রক্ত । ডাক্তার তার কত্ব'বা 
শেষ করে উঠে ্াড়াতেই সই রক্তের ধার! 
এনে স্বনামধন্য ডাক্তারের ক্রেপশোল দেওয়! 
জ্ব্তে! স্পর্শ জানিনা, বদ্ধ তর 

শেষ প্রণাম উদ্দেশ্য জানিয়ে. 
গেলেন কিন? | 

এক কিছুদিন পরে আমার কাছে একটা 

করলে । 

ডাক্তারের 
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চিঠি এসে পৌছল, ডাকযোগে । খামের 

ওপর রয়েছে উত্তর - ভারতের ডাকথরের 

ছাপ। প্রতীক্ষিত মনের উৎকগ নিয়ে খামট। 

খুলে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম _- 

প্রিয় বন্ধু -, 

“-- কোনদিন কমহীন পুর্ণ অবকাশে 

বসন্ত বাঙাসে 
অতীতের তীর হতে যে রাত্রেবহিবে দীর্ঘশ্বাস 
ঝরা বকুলের কান্না বা'থবে আকাশ, 

সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে 
রহিল সে 

তোমার প্রাণের প্রান্তে, বিস্মৃতি প্রদাষে 
হয়ত দিবে সে জ্যোতি, 

হয়ত ধগ্লিবে কভু নামহারা ন্বপ্লের মুবতি, 
তবু সে তোক্বপ্র নয়, 

সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মুত্যুঞ্জয় __ 
সে আমার প্প্রেম। 

তারে আমি রাখিয়া এলেম 

অপররবর্তন অর্থা তোমার উদ্দেশ্টে। 
পরিধন্তনের আ্োতে আমি যাই ভেস 

কালের যাত্রায়। 
হে বন্ধু, বিদায় _-7 

সংক্ষিপ্ত ভাবে আরোও কিছু 
কোমাকে জানাই যার মধ্যে পাবে 

অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার মত 

কথা 

তু'ম -- 

কোন 

চে 

পরিচয়ই আমার ছিলনা । অগ্তঠের কৌতুহলে 

সেই কারণেই ভয় করতাম, তোমার কাছেই 

আমি নির্ভয় _ স্ব তন্তু 

আজও বুঝলামনা, জ্মামার 

মাঝে তুমি স্বপ্র না বাস্তব 

হৃদয়ের কিনারে আমার 

বাধবার আগে বহ, কলম্কিত 

পড়তে হয়েছিল - 

প্রয়োজনে জানি, প্রশ্ন তুমি 
কারণ তোমান্ব অন্তরের গভীর 

শত্তিতেই তুমি বুঝতে 

পারবে _- কেন নারাকে অমূল্য 

সম্পদের ছুয়ার ঘ্বণা লালসার সামনে 
উন্মস্ত করে দিতে হয়। 

ছিলাম তোমার 

পসিচয়ের জন্য । 

ইচ্ডা ভ্রীবনের 

তোমার 'পবিজ্র 

জীবন তরা 

ঘাটে আমাকে বাধ। 

জীবনধারণের 

করবে ন। 

উপলন্কি নিশ্চয় 

তার 

্ুলর গণ্ডী ছাড়িয়ে কলেজের প্রবেশের 

মুখে উলটে গেল ন্বপ্লের মঙ্গল - কঙগস -- 

বাধার বেকারত্বের নিমম পন্িহাসে। তিনি 

ছিলেন সামান্য এক কাপড়ের দোকানে 

অন্থগত কমচারী। আন্বগত্য হিসাবে অনাহান 

অঞ্ধাহার এবং অনিদ্র। বহ, দিন থেকেই 

তাত মনে চিন্তার ছাপ হ্ৃষ্টি করে চলেছিল, 
প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পরই 

তিনি হলেন শহয্যাশায়ী। ৃ 

অনিয়মিত পথ্য এবং ছুর্নিবার হুর্ভাবন। 

আহ্বান জানালে যক্ষ। নামক রাজ- রোগ- 

টিকে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথ হয়ে 



অরুণোয় 

উঠলো আরো দ্বর্গম। আরো ছুর্ধিষহ। 

দোকানের মালিক ক্রমে অধৈর্য হয়ে 

দিলেন তাকে সামান্ত চাকরিটি থেক 

ইস্তফা । সংসার নিমজ্জিত হোল ঘোর 

অন্ধকারে । মায়ের অবর্থমানে আমাকেই 

জ্বালিয়ে তুলতে হোল সাজের প্রদীপ- 

সকছের সঙ্গল কামনায় । সাধ আর পাধ্োর 

মধো শুরু হোল ছন্দ । পর দিন 

অন্বাহারের জ্বালায় নিম্পেষিত যখন সংসারের 

তিনটি মানুষ ঠিক তখনই ভত্র মুখোশধারী 

জানোয়ারেরদল উপযুক্ত স্থযোগ বুঝে অযা- 

চিতভাবে দরদ দেখাতে এগিয়ে এলো । 

দিনে 

দারিদ্র্যের রোষানলে ভম্মীভূত সংসারের 

মধ্যে তারা প্রবেশ করজো -_ প্রতিবেশীর 

মুখোশ এটে। মুখোশগুলোকে টেনে ছিড়ে 

দেখার ইচ্ভে থাকলেও শক্তি ছিল না। 

রক্ষক এবং ভক্ষকের স্থনিপুণ পাল। বদলের 

সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রের লেলিহান শিখার দাপট 
কিছুটা প্রশমিত হোল। ভয়াবহ লালসার 

অগ্নৎগার থেকে কিন্ত নিজেকে রক্ষা করতে 

পারলাম ন্বা। নিজে দ্ধ হয়ে বাচ়ালাম 
সমিকে আর বাবাকে । বন্ধু, দারিদ্র্য মানু- 
যকে মহান করে কিন জানি ন। 

যে মানুষের আসল স্বরূপকে চিনিয়ে দিতে 

সাহায;য করে এটা সত্য। 

তবেসে 

সহজ সমল স্তে এক সময় যাদের 

মনে হোত অকৃত্রিম ভদ্রলোক, বাকা 

চোখের কটাক্ষ হেনে বুঝতে শিখলাম তারা 
কত অসহায় ক্লীব। 

যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম 

পরিচয় হয়ে ছিল সেদিন আমি চলে 

ছিলাম অভিপারে। তুমি খুবই পয়মস্ত বন্ধু। 

জানে।।, সেই যাত্রায় আমি সবচেয়ে বেশী 

রোজগার ছিলাম। শ্শ্চিয় মনে প্রশ্ন 

আসবে, পয়সা করেও 

বাবার উপযুক চিকিৎসা করতে পারজাম ন| 

ফেন? কেন বোনকে অন্ধকারের আড়ালে 

তার সতীত্বকে ঢাকতে হয়ে ছিল? কেন 

বস্তীর ভাঙ্গা বাড়ীর বাসিন্দা হয়ে অনাহার 

আর ছুশ্চিন্তায় দ্রিনের পর দিন ব্বনিত্র 

রজনী যাপন কূরতে হয়ে ছিল? উত্তরে 

বলবে! _- এর একমাত্র কারণ তুমি । 

করে 

এত বোজগার 

বন্ধু, রাগ করোনা । সত্যিটুকু আজ 

আমায় প্রকাশ করতে দাও। সোঁদন যদ্দি 

ন। তোমার সঙ্গে আমার হোত 

তাহলে আজগের এই চিঠি অশ্র, জলের 

কাহিনী হোত না । 

দেখা 

নোতৃন প্রভাতের আলোর মত তোমার 

আবির্ডাবই আমার জীবন ধারার পথকে 

দিল পরিবর্তন করে। আচ্ছা! বন্ধু, ভোমার 
মনে আছে এক দিন তুমি আমাকে কথ 



অরুণোদয় 

গ্রনঙ্গে জামিয়েছিলে - ডাক্তার আর সেবিক- 

দের তুমি শ্রদ্ধা করে! । বলেছিলে, এক- 

জন মহান অন্যজন মহীয়সী । আমাকে 

তুমি পরিচয়ও কারয়ে দিয়েছিলে সেইরকম 

এক মহীয়সী নারীর সঙ্গে। 

যাত্রায় আমার জীবন- 

হোল ভোমার 

উলল.£ট।| পথের 

খু পপ্লিচাজিত হতে শুরু 

অপ্রতাক্ষ নিদেশে। দিনের 

এক . দোকানে সেলাইয়ের কাজ সংগ্রহ করে 

সিলাম আর ছুটির পর সন্ধ্যায় চলে 

যেতাম স্তপাদির নার্সিং - হোম সেবিকার 

কাঞ্জ শিখতে । সাধারণের মত তোমার যদি 

কৌতুহল থাকতো৷ তাহলে তম আনতে 

পেরে যেতে । ছিল না বলেই তোমাকে 

একাদন চমক লাগাবে ভেবেই তোমার 

সান্িধ্কে ফাকি দিয়েই নিজের কাজে 

আত্মানয়োগ করেছিলাম । আশ্চর্য মানুষ তুমি । 

একবারও ত আভযোগ জানালে না আমার 

বাবহারে ? বন্ধু, তোমার পরিচয় তুম নিজে । 

আমি সেখানে ভাষাহীন এক মুগ্ধ দর্শক । 

আমার চাএ কর্মজীবনে এই হচ্ছে 

তিন বছারনু জীবিক। - উপাজনে ভিন্ন 

ইতিহাস। নিশ্চয় ত্বীকার করবে 

দরজির আয়ে যক্ষ। রোগাক্রান্ত 

শম্বাবাকে বাচানেো যায় না। বোনকে অন্ধকার 

থেকে আলোয় আনা যায় বস্তীর 

আশ্রয় ত্যাগ কর! যায় না। 

বেলায় সামান্ঃ 

বড রর 

গলার 

সামান্ঃ 

না| 

সরি 

| দিয়েছেন 

আত্দ এ 

এবং মাতৃম্বরূপিনী সুত্তপাদ্ির 
স্থ - ব্যবস্থাপনায় কোঙ্গকাতার 

বিজড়িত মায়া কাটিয়ে উপস্থিত 

ডাঃ সোমের আশ্রয়ে। 

ডাঃ সোম আমাকে আর সামকে 

ভার স্সেহচ্ভায়ায় থাকার অধিকাব, 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার সবার 

অনন্ত জ্ঞানের সাগর থেকে আনার প্র।য়াজন 

মত জ্ঞান - ত্ফ্া মেটাবার সুযোগ । তার 

গভীর বিশ্বাস, অত্তি অল্প সমমমঘুর মধ্যেই 

প্রথম শ্রেণীর সে'ঙকারূপে অসন্থায়, 

সেবায় আত্মপ্রকাশ করবে? । 

স্মেহধন্যা 

দয়ার এবং 

স্মৃতি 

হয় ত্বনামধন্য 

পিত.ত,ঙ্য 

এবং 

আমি 

চিরদিনের মত অন্ুপস্থতির 

শুন্যতা সহ্য করতে পারবো ন। প্েনেই 

আগে থেকেই একটা স্থির সঙ্কল্প নিতে 

হয়েছিল । চলে আসবার আগে তোমার 

কাছ থেকে বিদায় নেবার ক্ষমত। আম 

প্রাগপণ শক্তিতেও সংগ্রহ করতে পারলাম 

না বন্ধু। আমকে পালিয়ে আসতে হয়ছে 

- তোমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। জানি, 

নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে 

পারবে! না। সে আমায় প্রতিটি মুহুর্ত 

দগ্ধ করবে । তবে, এই দহনে জ্বালা নেই। 

বাবার 

মনের 

আছে এক অপরিসীম . তুপ্তি আর অফুরন্ত 

আনন্দ । 

চিঠি শেষ করবা আগে জানাই - 



খ্যরাপাায় 

ঘে রূপের পরিচয়ে তুমি আমার অস্তু- 
রলেোকে উত্তাসিত, ভগবানের .কছে প্রার্থন। 
তিনি যেন সেই আলে - অনিবাণ জ্বালিয়ে 
রাখতে আমাকে সাহায্য করেন। 

যেদি"“ই এসে পৌঁছবে আমার নব- 
জীবনের যাত্রাপথে অরুণোদয়ের আলে! সেই 

দিনই আমার শারা হাদযুর বাগিচা থেক 

পবিত্র ফুললসম্তার নিয়ে তোমার পদপ্রাস্তে 

জাণাতে যাবো প্রভাতের অগুলি। 

(ছোট গল্প প্রতিযোগিহার প্রথম পুরস্কার 

প্রাপ্ধ রচন1।) 

অঙ্কে যারা কণচা 

( ষ্ঠ স্তবক ) 

-- জ্ভানেন্্র নাথ রায় 

( ডিগবি ভ্রেসেন্, লগুনু, এন - ৪ ) 

গুনের অনেক দোকানে পুরানো গাড়ী 
বিক্রয় হয়। গাড়ীর চেহারা, বয়েস আর 
ইজিনের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে ভার 
দাম। গাড়ীগুলোর গায়ে লেখা থাকে 
তাদের দাম| এমনি একটি দোকানে 
এক সোমবার দশটা গাড়ী ছিল। গাড়ী- 
গুলোর দাম ছিল যথাক্রমে ৮৬০, * ২৫, 
8২৫ ১৬৫, ১৪০) ১৯৮, ৬৫, 

ও ৫৬ পাঁউণ্ড। ফোমবারে মাত্র একটি 
গাড়ী বিক্রপন হয়; কিন্তু মঙ্গলধারে বেশ 

৩৯৯, ১৩১, 

'নারা আমাকে 

কয়েকটা! এবং বুধবারের মধ্যে বাকী 
গুলো বিক্রী হয়ে যায়। বচেয়ে 
হ'ল মঙ্গলবারের গাড়ীগ্ুলোর মোট 

যত, বুধবারের গাড়ীগুলোর মোট দাম 
তার দ্িগ্রপ। এবার যদি জিজ্ঞেস করি 
আমার বয়স কত তাহলে হয়তো আপ- 

পুরো পাগল ভেবে, কোন 

পরিচিত আধপাগলের বয়সের দ্বিগুণ বয়সী 
বলবেন। কিন্তু, যদি ভ্রিজ্ঞেস করি, সোম- 

বারে যে গাড়াটি বিক্রী হয়েছে তার 

সব* 

মজ। 

দাম 



অস্কে যারা কাচা 

'দ্লাম কত, তাহলে নিশ্চয়ই ঠিকমত উত্তর 

দিতে পারবেন । কী বললেন? পারবেন না? 

নিশ্চয়ই পারবেন। অঙ্কে যারা কাচার' 

পুরানে। পাতাগ্লে। উল্টে দেখুন। উত্বর 

পাবেন । না) না, উত্তর আমাকে পাঠাতে 

হবে না। আমি পরের স্তস।ক 

উত্তরট। দিয়ে দেব। তবে আপনার! নিজের! 

উত্তর বের করতে চেষ্ট করলে খুব খুশী 

হ'ব। 

কোন 

আরও কয়কটি 
পদ্ধতি শিখি। এর আগের স্তবকে শিখেছি 
কীভাবে যে কোন ছৃ'টো ২অঙ্ক বি 
সংখ্যার গ্ণফল বের করতে হয়। 
সংখ্য। ছুটোর মধ্যে কোন রকম বিশেষত্ব 
থাকলে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি কাজে লাগান 
যায়। এ রকম একটি বিশেষ পদ্ধতি 
নীচে দিচ্চে। 

এবার আমুন গ.ণর 

( ২৭ ) গণ্য 

একট, কম হলে-_ 
ও গুণক ১*০ এর 

যেমন ৯৮ ১৮৯৭ স্ত 

এক্ষেতে ৯৮ 

কম এবং 

কম । 

কত? 

সংখ্যাটি ১৯০ 

৯৭ সংখ্যাটি 

আমর ম্াবধের 

কথাটি ব্যবহার করব। 

পগ্িপুরক 

থেকে ১ 

১০০ থেকে ৩ 

জন্ড পারপূরক' 

অথাৎ ৯৮ এন 

এবং ৯৭ এর পরিপূরক ৩। 

নিব ম-_ 

( ক) যে কোন একটি সংখ্যার পরি- 

পুরক অন্য সংখ্যাটি থেকে বাদ দিন। 

(খ) কনে পাওয়। উদ্ধরের ডানপাশে 

পরিপূরক ছুটোর গুণফঙ্গ বসালেই পাওয়া 

যাবে উত্তর। 

উদাাহ রণ-- 

৯৮১৯৩ এর উত্তর বের করতে হ'লে, 

হয় ৯৮ থেকে ৯৩ এর পরিপুরক ৭ 
বাদ দিয়ে উত্তর লিখুন ৯১, না হত়। 

৯৩ থেকে ৯৮ এর পরিপূরক ১ বাদ 

দিয়ে উত্তর লিখুন ৯১। এর পাশে পরি- 

পূরক ছুটোর গ,ণফল ( ২*৭ ₹ ১৪) 

লিখলেই নিণেক়ু উওর ৯১১৪ পাওয়া! যাবে। 
মনে রাখবেন ষে পরিপুরক দ্বয়ের গএখফল 

এক অঙ্কের হলে এই গণফলের সামনে 
একটি শৃন্য বসাঙে হবে। যেমন, ৯৮৯ 

৯৭ এর ক্ষেত্রে পরিপূরক ছয়ের গুণফল 

হবে৬। অর্থাৎ ৯৮৮৯৭-০৯%*৬ | তেমনি 

পরিপুরকদয়ের গশফল ৯৯ এর বেশী হলে 
শতকের ঘরের অঙ্টি (ক) তে পাওয়। 

উত্তরের সঙ্গে যোগ হবে। 

যেমন, ৮৫১৮৯- কত? 

৮৫) এর পরিপূরক ১৫ 



অঙ্গে যার! কাচা 

৮৯ এত পরিপৃতক ১১ লিখছি। পার আরও লিখবার ইচ্ছে 

(৮৫--১১)০০৭৪ ঘা (৮৯-১৫ )-৭৪ রইল । | 

এবং ১৫১৯ ১১--১৬৫ 

সত ঞব ৮৫ ১৮৮৯7০৯৫৩৬৫ ( মশা ) 

এবারের মত এই একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে ৩১ 

নিশিযাপ 

-- শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় 

কলিকাতা -- ৭ 

ইন্টারতিউ কেমন হলে! রে দাদ।? টেনে নিয়ে গিয়ে বসে ম্ুরমিত1 হাত- 

ঘামে ভেঙ্জ। গেঞ্ীটা দড়ির গ্পর মেলে পাখাট! টেনে নিয়ে হাঁওয়! করতে থাকে 

দিতে দিতে স্মিত বলে _- কেমন হলো ডলি । রুক্ষ চুলগুলো! ওঠা - ন্বামা কুরে 

এ প্রশ্ন আর করিসনি ভলি। প্রতিবারেই নুমিন্তের। সেদিকে তাকিয়ে ডলি বলে -_ 

ভালে বলি, অথচ শেম্ব অবধি সেই রিশ্রেটে জীবনে ভালোটা হঠাৎ আসে না দাদা, 

লেটার। চেষ্ট। করে পেতে হয়! 

তবু তো চেষ্টা করতে হবে? কপালের ওপর ঝুলে পড়া চ,.লগ,লে। 

করছিনা বলতে চাপ! ছহাত দিয়ে মাথার ওপর তুলে দিতে 

না না ভ1 বলছিনা, ভ্কবে এরকম হোপ. দিতে স্মিত বলে -- চেষ্টা তো করছি -. 

লেস হয়ে পড়লে -- কথা শেষ না করেই কি জানিস, সফল যেঙগ্গিন হবে। সেদিন 

খেমে যায় । চেয়ারটাকে জানলার ধানে হয়তো আর সামথণয থাকবে না সোজা. 

১৭ 



হয়ে দাড়াবার। 

দূর, ভোর যতো বাঙ্জে কথা। 

বাজে নয়রে বাজে নয় । ফল 

বা হই আঙ্গকের এ দিনট। কি আর ফিরে 

, পাবো ? না! দেখবো অনেক দূরে চলে 

গেছে। 

যদি 

থেকে হালকা 

মা 

স্যর 

সেদিন ভোর 

কিছুক্ষণ নীরা 

স্মিত বলে -- জানিস, 

বির কথা বলছিলো । 

মায়ের কথা ছেড়ে মা যেন দিনে 

দিনে -_ 

দে । 

দিলনি ভলি। আ:ম যেনন 
একটা চান্স এর আশা করছি 
মাও তো তেমান আশা করে ছেলেমেয়ের 
বিয়ে দিয়ে - 

মাকে দোব 

বেটার 

তাবলে কি এই অবস্থায় ওসব কথা 

ভাবে ? 

স্বমিত হাসে । জানিস ডলি আশ। 
কোন যুক্তি মানেনা । আমিই কি মানি? 
পাইতে। তিনশে। টাকা মাইনে ৩বু ভাবি 
ঘট। .করে বোনের বিয়ে দেবো, মা বাবাকে 

তীরে শিয়ে যাবো! - নিজেও বেড়াব দেশ- 
দেশাজ্গ । 

নিশিষাপান 

আহ - হা, নিজের বিয়ের কথা ভাষিল [ 
না বুঝি? 

হাপাতে চায়ের কাপ নিয়ে 

এগিয়ে এসে কাপটা নিতে 

আমায় ডাকলে না কেন 

হাপাতে 

ডলি 

মা, 

ঢোকেন। 

নিতে বলে - 

মা ! 

বকিস নি। 

শুনেছে, 

পৌছল ন।। কি ষে 

কারস ভাই নোনে জানিন। 

আর 

সবাই গল! 

গলির মোড থেকে 

শুধু তোদের কানেই 

দিনরাত ফুসফুস, 
বাপু। 

সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে ম'। 

আমি অবশ্য এখনি নীচে যেতাম। এই 

দেখোনা, ডলিটা খাল বকবক করছে। 

ওর আর কি আছে? এখনি এসে 

ময়দা মেখে [দচ্ছি বলে সেই যে ওপরে 

উঠে এলো * আর দেখ নেই! 

চলো চলো যাচ্চি। হাসতে হালতে 

ডলি বলে।.. 

কুড়িটা পয়লা দে খোকা। 

কেন মা? 

লঙ্কার গুড়ো আনাবো দশ পয়সা, আর 

দশ পয়সা বাতাসা। আজ বেসপতিবার 

না? সকাগে বললুম একটা শশা কি কলা 

তু 



নিশিষাপন 

আনতে - 

হাসতে হাসতে স্ুক্জিত বলে - শ্রেফ 

বাজে খরচ! 

অলক্ষণে কথ! বলিল নি খোকা; বেলপন্তি- 

বার একটু, লল্মীপৃজো __ করেই বা হচ্ছে 
কি? 

ও কথ! বলিস নি। তার আশীবাদে 

এখনো তে। চলে যাচ্ছে। 

হাসতে হাসতে স্তর্জিত বলে » তা 

বটে। দে তো ডলি পয়লাট।। এ ডান 

দকের পকেটে আছে । এই এই, খবরদার 

বাদিকের পকেটে হাত দিবি না। 

তিগিশট! দিস ডঙগি। 

আবার দশ বাড়ালে কেন মা? ফাইন 
করলে নাকি? 

পাচফোড়নটাও আনিয়ে নি। সকালেই 
তে। আবার -- উপায় নই মা, মাত্র 
তেইশট1 পয়সা আছে । আবার টাক! ভাঙ্গাতে 
হবে। তার চেয়ে ফোড়ন কাল আনিও। 

তবে তেইশই দে। তিন পয়সা লল্গ্্রীর 
ভাড়ে ফেলি। 

যা বাবা, পকেটে যে ধুলা! উড়বে গো? 

মা লল্প্লীর আশীবাদে ধূলোই সোনা 

হয়ছে খোক।, তা হাযারে, আজ যে গেলি 
- কি হলে? 

লিপি--১৩ ১ নট ৬১ 

কি আর হবে? স্ুঙ্জিত হাসে, বেস- 
পত্তিবারের বার বেলায় ইণ্টারভিউ হলে 
কি আর ভালো হয়? 

তা বটে, আজ গেপলি কেন? 

একি আমার খুশী মূজ্জা? মারোগুলি 
ওসব কথায়, আমার ভীঘণ ক্ষিধে পেয়ে 

গেচছে মা, তুমি রেডি করে, আমি এখনি 

যাচ্ছি চান করে। 

বেশ খানিকট। চান ক'রে সারাদিনের 

গ্লাশ কেটে যায়। আপন মনেই গ.নগন 

করে __ দূরে কোথায় দূরে দুর্ধে মন বেড়ায় 

গো ঘুরে ঘুরে, যে বাঁশিতে বাতাস কাদে, 
সেই বাশিটির স্বরে স্থুরে। 

এই দা - দ।, হলে। তোর? 

চেঁচিয়ে ডাকে ভলি। 

নীচ থেকে 

যাইরে পাচি - যাই হয়ে গেছে, তর. 
তর, করে নলীচে নামে, রান্নাঘরে একট। 

আসন পেতে নিয়ে বলে - দে, কি দিবি 
দে, একট শুকনো লঙ্কা ভেজে দিল। 

রুটি সেকেছে ডলি, 

লাল হয়ে উঠেছে, সাগামুখ ঘামে ভেজা, 
অচল দিয়ে মুছে নেয় একবার, খু্ত 
দিয়ে রুটি ওক্টান্তে ওলটাতে বলে -_ 

দেখলে ম| দাদ আবার পাচি বললো। 

কেনরে খোকা ওকে যখন ওতখন পাচ 

উন্ধৃন তাপে মুখটা 

আস 



নিশিযাপন 

বলিস? 

এই সেরেছে, বলেছি বুঝি ? 

খবরদ।র বলছি, আর যর্দি কোনদিন 

হবি তো ভ্তোর সৰ কথা মাকে বলে 

দেবো, কপট রাগের ভঙ্গী ডলির চোখে 

মুখে । 

রুটি চিবোতে চিবোতে স্ুগ্রিত বলে _ 

আমার আবার কি বলবি? 

তোর বইয়ের ভেতর থেকে কার ছবি 

পেয়েছি বলৰে! মাকে? 

মা শঙ্কিত হয়ে মুখ ক্কোলেন। খোকার 

বইয়ের মধ্যে আবার কার ছবি ষ্বে! 

কারুর না মা। হ্যা হ্যা - এ মুজি- 

বরের। রাখ। উচিৎ নয় বলো? অতবড় 

একজন বিপ্লবী _ 

ভাই বল। মা আশ্বস্ত হল। কি জানি 

বাপু) আজকাল পুলিশের যা হাঙ্গামা -_ 

স্বজিতের অসহায় অবস্থাটা ভলি হাসিমুখে 

উপভোগ করে। উন্ুসেত্ ওপর থেকে চাট! 

নামিয়ে টেনে রেখে টেনে বলে -- হয! 

মুজিবের বইকি? জানো মা _ তার নাম 

-- বলি মাকে? তার নাম দেব 

ছটা হয মনে পড়েছে - গ্গেব -- 

মানে দেবতা আর কি। ব্যস্ত হয়ে ডলির 

সুখের কথাটা কেড়ে নেক্স স্ুজিত। দেব 

মানে লঙ্গ্মী ঠাকুদের। এ যে গো - যার 

পৃক্ধো করলে লঙ্কা! আর হাতাসা দিয়ে-_ 

খিল থিল করে হেসে ওঠে ডভল্ি। 

ভালে। কথা বললি দাদা __ লন! দিয়ে 

লঙ্মী পূজো ] 

কপট গাস্তীর্যে স্বজিত বলে - ভোব 

দেখলুম না, লক্ষ্মী ঠাকুরের কৃপা না হলে 

তাই একট ছবি-__ 

ত। ভালে, তবু মতি ফিরেছে। 

ডলি সমানে হাসতে থাকে । অনুনয়ের 

দুটিতে তার দিকে তাকিয়ে সুজিত বলে- 

বুধঙন্সি ডলি - তোকে আর যদি কখনে। 

পাচি বছ্ি তো আমার নাম মিথ্যে । ছিছি, 

খুব অন্যায় । 

_-_ বাজ না - 

কইগে।। চা হয়েছে নাকি? সান্ধ্য ভ্রমণ 

শেষ ফরে ভূপতিবাবু এলে দীড়ান। 

সুক্জিত উঠ বাবাকে একট শিড়ে পেতে 

দেয়। হ্থাভের লাঠিটা দরজান্ধ গায়ে হেলান 

দিয়ে রেখে বসতে বসতে বলেন - ইপ্টায়- 

ভিউ কেমন হলে বে? 

দিয়ে তো এজ,ম। তবে ব্যাকিং ট্যাক্িং 

ন। থাকলে 

সে তো ঠিকই; কিন্ত পাচ্চা কোথায় 

দেখে। চেষ্টা করে। আচ্ছা, আগের টা 

ভিউগ,লার খবর এসে গেছে? 



হ'ঞএকুটার বাকি আছে এখনে । তবে 

সাভড আট মাল তো হক্েও গেলো! 

কি যে হবে জানিনা । আমার পেন্সন 

ছশো আর তোর এ তিনশো - অথচ 

বাজারে এই অবস্থা । 

স্র্জিত অস্বস্তি বোধ কার জন্য প্রসঙ্গ 

আনে । মেডিকেল আউট -ডেোরবে যে কানটা 

দেখাতে গেলেন * কি বঙ্গন্গো ডাক্তার? 

ছটা ওষুধ দিলো - ফুরোজে আবার 

যেতে বলেছে। ওখানে কোন টি.টমেন্ট হয় 
বলে তো মনে হয় না। সবই লোক 

দেখানো । হাটা ভালো কথা - হা্যাগো 

শুনছো? 

হ' হলো। 
নুপেনবাবুর সঙ্গে আজ আবার লেখা 

হয়ে গেজে।। 

কে নুপেন বাবু! 

আরে এ যে গো - পাত্রের বাপ! 
বলল,ম না লেদিন? 

ডলি মুখ তুলে ভ্ভাকায় বাবার দিকে। 

তারপর চায়ের কাপটা সামনে ধরে দিয়ে 

আহ্ডে আস্তে চলে যান ঘর থেকে। 

কোথায় চলি আবার ! 

আলছি মা! ওপরে উঠে যায় ডঙ্গি| 

দেখো আবার কোথায় গেলো! খোকা, 

নিশিষণপান 

১ 

খান কতক রুটি সেঁকতে পারিস কিন 

দেখতো! ৷ 

জুঙ্গীটা একট, গুটিয়ে নিয়ে উন্্রনের 

ধানে বসে স্বজিত, গলাটা নামিয়ে বলে 

- কাবার ' রুটিগালা হয়ে গেছে তে? 

হ*]া | 

যাক, শাহলে একট, খারাপ হলেও 

ক্ষতি নেউ, চাটবর ওপরে এক এক করে 

রুটি ভ্াা্ডে আর খুস্তি দিয়ে গলটায়। 

একটা বিডি ধরিয়ে ভূপতি বাবু বলেন 

- ডলিকে নাকি গর ভারি পছন্দ, আমি 

সভা নিজের অবন্থা খুলেই বলল,ম, সামান্য 
লোনা ঘরে আছে বটে, কিন্তু তাতেই ভো 

আর - 

কি বলজেন উনি? 

নেঙ্বাৎ আংটি ছাড়া বিয়ে হয় নং 

তাই ওটা দিতেই হবে। এছ্াড়। আর কোন 

ডিম্যাগ্ড মেই। কিন্ত তা তো আর হয় 

না? শাখা পরিষে পাঠালে লোকে বলবে 

কি? 

বিষে তো যে কার হোক 

দিতে হবে? হণ্যারে খোকা, তুই কিছু 

পারবি না যোগাড় করতে? 

খুস্তি করে একটা রুটি উন্ুনের ওপর 

ফেলে তার একপাশে একট, চাপ দিতেই 

কিন্ত মেয়ের 
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_ক্ষটিখানা বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। খুস্তির 
খোঁচা লেগে আবার সঙ্গে সঙ্গেই চুপসে 

যায়। থালার ওপর সেখানা ফেলতে 

ফেলতে স্বজিত বল -- প্রভিডেন্ট ফাগু 

থেকে তো এখন কিছুই পাবো না, তবে 

কো - অপারেটিভ থেকে হাজার খানেক 

পেলেও পেতে পারি । এতে কি বিয়ে হবে? 

লোক 

যখন নেই তখন বলৰো 

না হয় গরীবের মতোই হবে। 

খাওয়াবার সামথা 

কেন? 

একেবারে বাদ 

মা কিছু বলতেই হবে। 

হাজার পাঁচেক 

দিতে পারবে না 

দেখবে তাত্তেই 

লেগে যাবে। 

তে। 

ভপতি বাবু বলেন _ দেখো ভোমর! 
ভেবেচিন্তে । আমার ভেো আর আগের 

অবস্থা নেই, ইনমিওরেন্দের টাকাগুলোই য। 

সম্বল। তাও হাঞ্জার আড়াইকের বেশী 
পাবে ন। 

হ,. তাহলে হলো সাড়ে তন হাজার । 
আরে! লাগবে । দেখা যাক ক হয়। আরে, 

তুমি বস আছে! মা! বেল দাও তাড়।তাড়ি। 

দাদ] ঘ্ুমাচ্ছল? 

না, কেলরে? 

৩ 

আলেো!ট। জ্বেলে চৌকির একপাশে বসে 

ভলি। একট, চুপ করে থেকে চাপা স্বরে 
বলে -- আচ্ছা, তোর। কি আবম করলি 

বলতে ? 

কেন, কি করল,ম? 

এ যে নুপেন বাবু -- কেন এভাবে 

নিঃশেষ করছিল নিক্ষেদের? 

স্বজত হাঁসতে হাসতে বলে --' বিষের 

কথ। ঠিক কানে গেছে তো! 

এমন করে হাসিস নি দাদ।, 

যায়। সবস্য খুইয়ে__ 

বুঝছি সবই, কিন্তু কি করব বল? 

তুই অন্ততঃ আপত্তি জানা । বল 

এভাবে ধার দেনা করে- 

তোর দাদা এমন কিছু হাজার হৃ্- 

হাজার মাইনে পায়না যে ধার না করে 

বোনের বিয়ে দেবে । অথচ না! দিলেও নয়। 

না দিলেও নয় - তাই বা ভাবছিস 

কেন ? 

গা জুল 

ভাববো না? তবে কি চিরদিন আই- 

বুড়ো করে রেখে দেবো? যতোদিন বাচবো 

ততদিন মনের ভেতর একটা কথাই শুধু 

খেোচ। দেবে যে - তোব বিয়ে দিতে 

পারল,ম মা শাস্তি পাবে না, বাব! 
ভ।ববেন কত্ব্য অলমাপ্ত রয়ে গেলো । আগ 

» হয়তো তুইও ভাববি - ২ 

লা । 
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দোহাই দাদা বিশ্বাস কর আমি কিছু 

ভাঁরবো না। নিজেদের এভাবে সব্বন্বান্ত 

করে কি আমায় স্থখী করতে পারৰি? 

মায়ের সব গয়না যাবে, বাবার ইনসি- 

ওয়েলস - তোর অফিসে লোন *" না নানা- 

নূর পাগল, মাঝরাতে কি এসব ভাবতে 
ঘসেছিস? 

ভাববো না! এভাবে বিষে দিয়ে 

কোথায় দীাড়াবি বঙ্গ তো? 

মদ্ধ হেসে সুত্িত বলে- যেখানে আছি 

সেখানেই! দেনা বাড়বে কিছু তবে মরবো 

না। অহংকার করে এখনো বগি আমরা 

মধাবিত এই পরিচয়ের বেড়া হয়তো 

আজগা হবে। হয়তো যে তুর্গ থেকে 

সংগ্রাম, ভার চ।সটা যাবে 

শুধু চার দেওয়াল আল 

আমরা । ওপর লার [ঙ্গাক সন্াসরি 

আমা।দর দেখ বলবে হিয়বিত্ব, এত ভয় 

কি বল? পরিচ।য়র ঘা্টতিতে - হয়তে! 

একট, খঅন্ুবিধে হবে. কিন্ত হারিয়ে যাবো 

না। কেউ হারায় নি এয মঅধোই জন্ম 

মতা বিয়ে সবই চঙ্গছে। ও নিয়ে ভাবলে 

রাস্ছের ঘুবটুকুও ঘাবে। 

আমাদের আজীবন 

উড়ে - থাকবে 

তাহলে তুইও ওদের সঙ্গে একমত! 

ভেবেছিলুষ তুই অন্ততঃ পমর্থন করবি খআমায়, 

৬ 

এখন দেখদ্ি - 

বিয়েতে তোর আপত্তি ধার দেনার 

জন্যে তে? আমাদের সমাজে ও দেনা কেউ 

এড়াতে পারেনা । ভবু বিয়ে হচ্ছে, জোক 

খাওয়ানও বন্ধ নে । কেনো ওসব ভাবছিল? 

মা বাবা কিম্বা আমার যে কত্বর্বাটা আছে 

তোর ওপর; সেট। তার 

বিনিময় যদি হাভাব পাচ ছয় ধার হয়ে 

পালুন করতে দে। 

যান্ত - সেট সামান্তই বলতে হযে। যাক 

সে কথা। হ্যারে, গোটা ছয়েক রুটি 

আছে? ! 

রুটি! কি করবি? 

খাতবা। ডোর সঙ্গে বকে বকে ক্ষিধে 

পেয়ে গেছে। 

এনে দেযষো গুড় দিয়ে? ডলি হাস। 

যাক বাবা. হেসেছিস তাহলে? স্বস্তর 

নিঃশ্বাস ফেলে স্থজ্িত। রুটিতে দরকার নে, 

এক গ্লাস জঙগ গড়িয়ে দে। ভারপর মাথা 

ঠাণ্ড। করে - পারলে তুইও এক গ্রাস 

খেয়ে। - সোদা ঘুমোতে য।। 

মা, ওমা _ | হা কোথায় গেজে। 

সব অফিস ফিরে নিজের ঘরে 

ঢু'কই ভ্াাক দেয় লুপ্রিত। 

হাব, 

থেকে 
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কিরে কি হলো! মা শশব্যস্ত হয়ে ঘরে 

ঢেশকেন | 

জম] কাপড ছাড়তে ভাডতে স্মৃষ্তিত 

বলে _ লোনের জন্যে এাপ্লাই কুরে দিলুম 

মা। এক বন্ধুকেও বলেছি টাকার কথা, 

সেও দেবে বঙজেছে। এবার বাবাকে বলো 

ন্বপেন বাবুর সঙ্গে তথ। বলাত। আর 

হা, বাবার এর ইনসিওকরেন্লের টাকাটাও 

লাগবে কিন্তু । এখন নেওয়। যাক - পন 

শোধ করে দেওয়া যানে একট, একট, 

করে । 

যাক বাব।, ঝাচালি। আজ সারাদিন 
ঠাকুরকে ডেকেছি । তাহলে এই সামনের 

ফান্কনে ই-_ 

স্বজিত হাসে! লোনের জন্যে ঠাকুরকে 
ডাকলে হয় না মা, ওর জন্যে কো - 
অপারেটিভের সেক্রেটারীকে ধরতে হয় । যাক, 
খাবার টাবার কিছু আছে? 

ও বেলার রুট আছে খান কতক। 

ছার বাবা, 

লাগেন!। 

1 

বেশ 

রোগ রোজ রুটি ভালে! 

তেলেভাজ! আনাও 

বাঞ্চার দোকানে 

দেখে এল,ম 

আন। চারেক 

অনেক:দন খাইনি । 

গরম গরম ভাজছে 

ইস. নিযে এলেই হতো 

নিয়ে এলেই পারতিস। ডলি সামনে 

এসে ছড়ায় । 

হাত পাখাটা টেনে নিয়ে চৌকির ওপর 

বসতে বসতে নুঞ্ধিত বলে- একট, ভীড় ছিলো, 
তাই ফ্রাড়াতে ইচ্চে হলে। না। জানিস, 

স্বখবরট! তাড়াতাড়ি মাকে শোনাযে' 

আজ সাল. ট্যাকসি ধার বাড়ী ফিরেছি। 

জানি এ বিলাসীতা _- একটু, হানে সৃজিত । 

কোথায় ছিলি এতক্ষণ? 

বলে 

ভাতে ' 

ক্াতে ? 

না কিরে? 
বিয়ের কথায় কৰি হয়ে গেলি 

সে কথার জবাব না দিয়ে ডলি বলে 

- তোর নামে একটা রেজিস্রী চিঠি এসেছে। 

ওরে বাবা রেজিদ্বী চিঠি! কোথা থেকে 

রে? 

কি যেন রায় এগু রায় এপ্টারপ্রাই 

না কি এই ধরণের নাম । ছ্যাখ না, 

বইয়ের ভেম্তর রেখেছি । 

দেনা বাবা, আর উঠতে 

ভীষণ টায়াড?। 

ডলি টেবিলে দিকে এগিয়ে খায়। 

রায় এাণ্ড রায় এন্টার ৮৮ ও হে 

মনে পড়েছে, আট ন'.মাস ক্গাগে ইন্টা 

পারছি ন। 
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ভিউ দিয়ে এসেছিলম! চিঠিখান!.. খুলে 
সোল্লাসে ঠেঁচিয়ে ওঠে - শ্ুজ্বিত পাচিরে 

কেল্লা মার দিয়! । 

কিরে কি হলো? মা আর ডলি 

হুজনেই এগিয়ে আসে । 

হবে আবার কি? মার কৈলাশ! 

এ]াপয়েপ্টষেণ্ট লেটার আ গিয়। 

সত্য! ছ্রার্টিং কতো! রে? 

তোর জেনে কি হবে? তুই তো পরের 

ঘরে বাচ্চিস, মা আর বাবাকে চ,পি 

চপি বলবে1। 

ম। হাসি মুখে ছেলের মাথায় হাত 

রাখেন, হু'্যারে খোকা, সত্যি! মাইনে 
বেশী তো রে? 

হ্যা মা, হ্যা আনন্দে ত্ুহাতে জডিয়ে 

ধার মাকে, তারপর আনলাম ঝোলান 

জামার পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে 

অ্রম সংশোধন -_-£ 

সুমিত এর স্থলে স্মুজিত হুইবে। 

৫ 

মায়ের হাড়ে দিয়ে বলে _ চার আনাম 
হবে না মা, আট আনার তেলেভাজ। 

আনাও, গ্রাণ্ড ফিষ্ট হবে আজ; বাব! 

তো ওসব খান না? ওক হটে 

ঘাজভোগ। 

জন্য 

আর আমায় 

না দাদা? আমি 

নিল,ম ? 

স্পেশাল কিছু খাওয়াবি 

যে চিঠিখানা সই করে 

মালাই বরফ ডাকিস। তুই আমি আর 

না। আমি কিন্তু সিহ্ধির বরফ 

থেকে বলে রাখছি । 

- এখন 

বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে 

হাত ধরে ফেলে। দাড়াও মা! 

কোথায় যাচ্ছে ? এখনে! বাকী আছে। 

আবার কি বে? 

মা! খুশী 

স্বজিত 

মনে 

সিকি দিয়ে বঙ্গে 

ফেলে দিও । 

ভার হাতে একটা 

-- এট। লল্ষ্ীর ভাড়ে 

২৭ পৃষ্ঠায় নিশিযাপন প্রধদ্ধের ১ম কলমে ওয় ছত্রে ১য় কলমে 
১ম ছত্রে, ৪র্ঘ ছত্রে ও ৯ম ছত্তে এবং ২৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ৮ম ছত্রে ও ১৮ ইত 



গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য 

-__ কমঙ্গাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ( আ।মদাবাদ ) 

( শৃব প্রজঞাশিতের পর ) 

ভাষাতত্ববদরা বল্গেন পৃথিবীতে প্রায় ৯০০টি ভাষা আছে যার মধো আপ 
হেমোটিক, হিষ্রাইট, সেমিটিক, আর্য ইগ্ডো » ইউরোপিতান, ভ্াবিড়, অগ্রিক 

প্রতি চোদ্দটি মুখ্য ভাবা গোন্ঠী। আদি আখি ভাষার ছুটি বিভাগ -_- শততম, 
যুখ ঘেটি এশিঘাতে প্রগলিত এবং কেন্তম যু, যেটি ইউ.রাপে প্রচলিত যেমন 
আীক। ল্যাটিন, জান্নাত কেগটিক € হা থেকে স্া'কসন, ইংরাজী ) ইত্যাদি । 
শততম, যুখ বা গোষ্ঠীর মধ্যে শুদ্ধ আর্থ € ইণ্ডে ইরানিয়ান ). ব্যাড, বালটিক 
আমেনিয়ান প্রভৃতি । শুদ্ধ অর্ধ ভাবার মধ্যে (১) ইরানী ( আন.বস্তা - গাথার 

ভাষা ) (২) দাদণরিক ( পৈশাচ, কার ইত্যাদ স্থানের আদি ভাষা ) এবং 
(5) ভারতীয় €( দিক সংস্কৃত, প্রাথমিক প্রাকৃত ) ইত্যার্দি। বৈদিক সংস্কত 

উপরাস্তা লৌকিক সংস্কংত ও পাশিনীয় সংস্কত। বৈদক সংস্কতকে খধি মুম্দের 
সাধু ভাষ। বল। চলতে পারে, গ্মার লৌকিক কে সাধারণ শিক্ষিত জনের ভাষা। 

আনুমাশিক ৭** খুঃ পর্বদে পাণিশী সংস্কতের ব্যাকরণ রচনা কয়েন। সেই হল 
পাণিনীয় সংস্কৃত । 

লৌকিক সংস্কৃতি থেকে উদ্ভব হল প্রাথমিক প্রাকৃত যা থেকে কালক্রমে 

পাজি, অন্ধ মাগধী ( বাংস। ভাষার আকর ) অলোক শিপালিপিত্র প্রাকৃত নহা- 
রাহী, শৌর€সনী, মগধী, টেশাডী, চুণলিকা পৈণাচী, অপভ্রশ প্রভৃতি অশোক শিলা- 
লিপির প্রাকৃত থকে গোর শৌরসেনী বা অপভ্রংশ যার সঙ্গে কিছু অন্য ভাবা 

দিশে গুজরাক্ীর জদ্ম। নিচের ভাযালতিকাটি এই বিবন্তজনকে আরো সহজবোধ্য 

কয়ে পায়ে। 

১৪১] 



গজরাতী ভাষা! ও সাহিত্য 

আর - টৈেদিক, সস্কত ( খু পুর্ব ১৯৯৯ ) 

ব্রাহ্মণ »* আরণ্যক - উপনিষদের সংক্কত ( খ$ পর্ব ১৬** ) প্রাথমিক প্রাকৃত 

| 

| রামায়ণ - মহাভারত - স্তুপ্রগ্রন্থের সংস্কৃত ( খ. পর্ব ৬** ) দ্বিতীয় প্রাকৃত 

পাণিনীয় | | 

[শ্রী পু ৭০* ) শিষ্ট সংস্কৃত অপভ্রংশ 

সাহিত্যিক সংস্কৃত গাথ। সংস্কত তুতীয় প্রাকত 

(কালিদাস গ্রন্ভৃতি ) 

পালি মাগধী অন্ধ মাগধী (শুদ্ধ) অশোক শিলালিপির 

( অশোকের রাজধানীর ভাষা ) ভাষ! 

শৌরসেনী ব্যাকরণস্থ মাগধী আহরণ মাগধী সুত্র 

মহারাতী . জৈন মহায়াস্রী 

অপতরংশ'' গৌর অপভ্রংশ 

. দ্বিতীয় প্রাক্তের বিকাঁশকাল গৌঁঞ্জর অপভ্রংশ পরস্ত খীং প,: ৬৯* থেকে ১৯০ 
খা: অথাৎ প্রো ১৬** বর ধরে বিস্তৃত। তৃভীয় প্রাকৃত ১** খবীষ্টাব দের 
পরবন্তাঁক,লে বিভিন্ন বগ্তমাম প্রাদেশিক ভাষার ভগ্মদাস্তা। 



গজরাতী ভা! ও সং্থিধজ্য 

ছিতীয় প্রাকৃত 

| | | | | 

উদেচ্টা প্রাজত প্রশীচ্চ। প্র:কৃত দাক্ষিণাত্য! প্রাকত মধ্য দেশীয় প্রাচ্য 

( উত্তর ভারতে ) (পশ্চিম ভারতে) (মহ।রাষ্ট্রে) ( মথ,রা অঞ্চল ) বাং] বিহার প্রভৃতি 

অশোক লিপির ভাষা আবনত্য। লাটী সোরাষ্রায় 

( দক্ষণ ভারত ) 

নাগর অপভ্রংশ 

গৌজ/র অপভ্রশ-৪ রাজধানী ভাষা সমহ 

র।জধানী ভীলী গজর।তী 

ভাছলে দেখ যাচ্ছে মহারাটি অপভ্রশ এবং টঙ্গন মহারাসী গৌর অপ” 

আংশর সঙ্গে মিশেছে যা! আবার রাজস্থানী ভাষ। সমন্হের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে 

শোসহাজী ভাষার দীড়িয়েছে যার সঙ্গ আবার মিলেছে, দক্ষিণ গুজয়াত ও সৌ- 

সবাষ্ট্ের প্রাকত। 
টি 



গজয়/ী ভার, ও সাহিত্য 

গুজনাতী গাযার ইতিহাক্্রে ৬০৭ খাঁট্টা থেকে ১*** খাঁষ্টাব পর্যস্ত কালকে 

গৌজর অপন্নংশ আথন্ধ। প্রাচীন ক্হরাতী ব! প্রাগহৈম যুগ বল! হয়। ছাল্ুকা- 
রাকা লিদ্ধরালের খঅনস্জরোধে পণ্ডিত হেমচন্দ্রাচার্ধ সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ 

ভাষার ব্যাকরণ রঙনা। করলেন যেটি তাদের হ্ঙ্জনের ভ্রাম যুক্ত করে সিহছৈম 

নামে প্রলিন্ধ । হেমচন্দের জীবনকাল ১০৮৯ খী: থেকে ১১৭৩ খ্রান্। 'অনেকাথ” 

সংগ্রহ, "অভিধান চিন্তামণি', *ছন্দোনুশাসন, “কাব্যান্থশাসন', 'নিছপ্ট,শেষা। 'যোগ 

শান্র। 'ভ্রিষহিশলাক। পুরুষচরিত্র” ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থের রচনিতার লম্মানে ১১শ ও 

১২শ শতাব্দী হল গ.জরাতী সাহিত্যের ইতিহাসে হৈমযুগ । 

প্রাগছৈম যুগ বা গৌর্জর অপভ্রশ যুগের ভাষা থেকে ক্রমশঃ বিকশিত 
হল (১) মাঝো্াড় - মেবাড়ের মারোয়াড়ী, (২) জয়পুরের চগুাজী,. [৩ ] 

কোটার হাড়ৌতী, [৪] মেবাত্ডের মেবাতী [মেওয়াতী ] [৫] ব্রঙ্মমগুলের 
সীমান্তের অহীরবটী, (৬) মালবের মালবী, (৭) নিভাঙের নিভাড়ী এবং (৮) 

গজরতের গজয়াতী। 

ভঃ তেম্মিভোরী সে যুগের গু্জরতীকে 9100 5/৩৪৮০৫০। 1381858600801 নামে 

অভিছ্িত করেছেন কিন্ত উপরোক্ত থেকে দেখ। যায় আদলে রাজস্থানের ভাষা 

প্রাচীন গুজরাতী; স্থাশীয় আপভ্রশ এবং মথ,র। ব। ব্রর্জমণ্ড,লর লৌরসেনী অপ- 
ভ্রংশ মিশ্রিত ভ।বা। 

: ভারতভবধের ভাষার গতি প্রগতির ধারা অন্মঙকণ করজে. দেখ। যায় ছে 

বৌদ্ধ ও টন যুগ থেকে € আন্বমানিক খু পৃঃ পঞ্চম ক শভাবদী থেকে) 
জনসাধারণের পালি, প্রকৃত "ভাষার তোড়, সংস্কুতির বন্ধনে ভাঙ্গন ধরছে আরম 

কযে। 'মগথ . মৌর্য সম্রাট অশোকের অধিষ্ঠান স্থল হবার গরুণ মাগধী, আধ” মাকাধী 

নৈধলী, গৌড়ীয় বাংল। প্রস্ভৃতি ভাবার প্রাথমিক বিকাশ ভারতের পৃরাঞ্চলে প্রথমে 
আর ছয়। তারপর আরস হর আধা ভাবা এগ্ষকে - হিগ্রাজয় প্রদেশের প্রাকৃত 

ভাষ। থেকে বিবিধ আঞ্চলিক অপভ্রংশ এন্ং পঞ্চম ও বট শতাবদীী আন্দাজ 
উত্তরাঞ্চলের লঙ্ন্দ1, পাঞ্জাবী, সিদ্ভী, সুলভারী প্রস্থুতি। ্ 



গজয়াতী ভাষা ও সাহিত্য 

গুপ্ত বংশের প্রভাবে বৈদিক আর্ধধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন বর্প বিস্তারে আঘাভ 
হানলেও জনসাধারণ সংস্কতের আধিপত্যকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ আগ্রহী হল না। 
রাজনৈতিক ও অন্যান্ত কারণে ( ধেমন বিহারে হভিক্ষের দরুণ ) বনু যোদ্ধা ও 

জৈনর! ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেন এবং প্রাকৃত, আপ. 

অংশ ভাবার তাদের রচনা, ভাষণ, প্রচার চালু রাখলেন। গগ্তড রাজ - সভা! কৰি 
কালিদাস ও অন্যান্য সমকালীন সংস্কৃত কবির়। সংস্কতকে পুনরুদ্ধার করে সুন্দর 

কাব্য ও মহাকাব্য রচন। করলেও মালবের রাজা ভোজ দেবের 'সরম্বতী কন চীভর, 
গ্রন্থ দেখছি : 

লটভং লাট।; প্রাকতং সংস্কতদ্বিবঃ | 

অপত্রংশেন তৃষাস্তি ত্বেন নান্যেন গোঁজরাঃ | 

অথাৎ, সংক্গ তকে যারা ছ্বেষ করে সেই লাটবাসীর ( দক্ষিণ গ.জরাতবাসী ) ম্ুন্দর 

প্রাকৃত ভাব শুনতে ভাগবামে। এবং গ,্জজররা তে! কেবল নিজেদের অপভ্রংশ 
নিয়েই লন্তষ্ঠ থাকে, অন্যান্যদের অপজ্রংশের পানে দৃকপাতও করেন। । 

( ভ্টিমশঃ ) 

পণ্ডুর। গাদের প্রয়োজনের জিনিষ কিছুমাঘ্ পেলেই খুশী, দেবভার। ভাদের, 

আপন এ্থর্ধ নিয্েই খুশী, কিন্তু মানুষ তার ভালোর সর্বোচ্চে নিয়ে না পৌছন 
পরস্। শ্থায়ী ভাবে কোন কিছুতে খুশী হয়ে থাকতে পারে না৷ 

| - জ্রীঅর হিন্দ 

সংগ্রাহক - ৬৬*৫ আশীষ কুঙ্গার সরকার 

পর. 4 



যৌগ্সিক 
-* বেগম রেজিন। সুলতান! 

সাহাগঞ্জ। 

পরীক্ষার পাট চুকে গিয়েছে। 
শুনার তাড়া দেই। আজ সকাল থেকে 

ঝুপ, ঝুপ কোরে বৃষ্টি পড়ছে । ঠিক 
করলাম দাছুর কাছে গিয়ে সময়ট! কাটিয়ে 

আসব। তাই সোজ! গিয়ে ঢুকলাম দাছুর 

ঘরে। ঢুকেই অবাক হলাম। অস্থিরাবে 

দাত তার লম্বা সাদ! চ.লগলো টানছে 

আর বিড় বিড় করে কি বকতে বকতে 

ঘরময় পায়চারী কোরে বেড়াচ্চে। খানিক" 

ক্ষণ চপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলাম-__ 

কি ব্যাপার দাহ? 

গড়া" 

দাত একট, ফ্যাপ ফ্যাল ক'রে চেয়ে 

রইল, শেষে বললে-_ 
-- মিলছে না। 

-" মিলছে না? কফি মিলছে না? 

-- বাঘ, ভেড়া আর পাঠা । মেলাতে 

পারছি না। 

-- কি বলছ - মাথ! মুড? বাধ ভেড়। 

১ 

মেলাতে পাও না - সে আবার কি? 

মুচকে একট, হাসল দাছু। 

-- তোদের তাই মনে হবে। 

এসব গতীর তত্বকথ। | তোর ভাল লাগবে 

না । 

-- আরে রাখ তোমার তত্বকথ।। আগে 

বলনা শুনি, তারপর যোঝা যাবে ভাল 

ল/গবে কি লাগবে না। 

- শুনবি? কিস্ত মেলাতে পারছি ন। 

যে - 

আঃ: বলই না, হয়ত আমিই মিলিয়ে 

দোব। 

-” তুই? বলেই হো "হে! কোরে 

হেসে উঠল দাহ । আমি রাগ কোরে উঠে 

পড়লাম । 

-- তবে থাক, আমার শুনে আর কাজ 



মেই দাহ, আমি চলল্ম। 
দু আমার হাতটা চেপে ধরে জোর 

কয়ে লিয়ে দিলে। 

স্” তোদের রাগ আছে কিস্ত মাথ। 

নেই। আচ্ছ! শোন; হগ্টিগ্ত্ব জানিস? 

» চ্র্টিতত, ! 
- হ্যা » স্হিতভব জানিস? সেই যে 

বে ভগবান বলেন - [56 610929  09 
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তো জানিস? 

জমি রাগ ক'রে বলাম হ্যা ত। 

তো জানি, কস্ত তাতে হয়েছে কি? 

- তাতেই তো সব। এই রকম ক'রে 

পৃথিবীতে তিনি যাবতীয় গাছপালা; জীবন্ত, 
পশুপাখী চ্ন্তি করলেন। তারপর কি হোল? 

- কি হোল? 

- মেষে তিনি ৪0০৩০ ৮০ ০798৩ 
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» নেশতে।। 

- বেশতে। নয়। সেইখানেই যত গোলমাজ। 

খিচিয়ে উঠল দাছু। 

- কি গোলমাজ্ত? তৃষ্ই একট 
দাড়! তুই কি কি মিশিয়ে 

আনিস? আচ্চা;) পরে বলছি; 

তৈরী 

শোন. 

যৌগিক 

৪৭ 

ভগবান কি 

* মান্য | 

-- ভোর মুগ. ৷ 

"বৈচিত্র্য ? 

চেয়েছিলেন ? 

মানু নয়, - ঠবভিত্রা । 

-_ ছা্যা বৈচিত্রা, কিন্তু ক্কাকে হতাশ 

হ'তে হল। হা ক'রে চেয়ে রইলাম আম। 

-- এটা বুঝতে পারলি না? তিনি 

মানব তৈরী করলেন শুধু তার আকৃতি 

দিয়ে নয় তার কিছু কিছু গুণ দিয়ে। 

তাঝপর তিনি কি দেখলেন? 

_- ফি? 

-সৰব একঘেয়ে । যেদিকেই ভিনি 

তাকান, দেখেন মান্ুষঞ্জলে। হাতক্োড় করে 

ভার আরাধন। করছে । বিরক্ত হ'য়ে গেলেন 

তিনি। 

» তারপর? 

- তারপর খাবে কি! পনের মিনিট 

তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন - 
তারপর তিনি লাফিয়ে উঠলেন। 

- লাফিয়ে উঠলেন কেন? 

- তুই একট! গদ্ণ। এতবড় একট! 

সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল, জার লাফিয়ে 

উঠবে না? 

সমাধান হয়ে গেল? 

» ছেল না? গোর অনে কহন্ডে পারে 



যৌনিক 

এনবড় একট! সমল্য/। পনের অিন্বিটে 

গমাধান হয়ে গেল। ওরে হন্ুমস্ত সমপ্যাট। 

বড় হতে পারে কিন্তু মাথাটা কার গ্ভাাথ? 

- ভাতে! হোল? কিন্তু সমাধানটা কি? 

* ভখন তিনি স্থির করঙজেন - তিনি 

বত পণ্ুপাথী চ্যত্তি করেছেন তাদের মধ্যে 
হটে! বা! তিনটে মিশিয়ে মিশিয়ে একটা 
একটা মান্য তৈরী করবেন। এখন আমর! 

যাদের: মানুষ বলি তারা সেইভাবে তৈরী । 

এই ধর না তুই হচ্ছিল গাধা. বীরের 

আন - যাকগে - বাঘ, ভেড়! আর পাঠার 

সংমিশ্রণট। কি গড়াবে ধরতে পাচ্ছি না। 

নিশ্চয় এই সব দিয়ে একটা মান্ধব তৈরী 

হয়েছে - কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পাচ্চি ন। 

ভগবানের শ্রীচয়ণে 

পারেন ভ্িিনি ধনা। 

জীবন জমর্পণ করিয়া ঘিলি 

ভার জীবন লার্থক, 

আমি আর থাকতে ন পেরে বললাম 

- দ্যাথ দা, একট। কাজ করতে - টুক. 
কোরে নিলে যেতে পারে? 

দাহ আগ্রহের সঙ্গে বলল -ফি?-কি? 

- একটু, মধ্যম নারায়ণ তেল চাপড়ে 

মাথায় মেখে যদি রাত্তিরে ভাল করে 
ঘুমোও - সকালে দেখবে সব মিলে গেছে। 

হো] - হো কতে ছেপে উঠল দাতু। 

বিড়, বিড়, ক'য়ে বলল - পাগল - পাগল। 

আপনার জীীবনতৰী ভাসাইতে 

তাহার মানব জগ্ম সফঙ। 

নেতাজী 

সংগ্রাহক - ৰি ৬২২৮ লালমোহন সেন। 



টিপ টিজ 

_- অলোক কুমার চট্রোপাধ্যায় 

( দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগন] ) 

আধুনিক নৃত্যের জগতে বহুল প্রচলিত 

এবং অতি জনপ্রিয় একটি নাচর নাম 

হল (গ্রিস টিজ'। নৃত্যটি বিদেশী হালও 

আমাদের দেশে কথাটি কিন্ত একেবারে 

অগ্রচলিত নয়। 

অপরিচিত দর্শকদের সামনে নৃত্যেক্ 

তালে ভাল রেখে একে একে দেহাবরণী 

অপসারিত করে এই যে নাচ, এর উৎপত্তি 

হয়েছিল নিতান্ত আকশ্মিক ভাবে। উৎপত্তি 

না বলে তাকে আবিষ্কার নামেই অভিহিত 

কর। উচিত্ত। চিকাগোর ছেমারকেট রঙগমঞ্চে 

দর্শকদের সামনে নতা প্রদর্শন করছিলেন 

স্বণণকেশ সুন্দরী হিনডা ওয়াসাউ। অকস্মাৎ 

তার পোষাক খুলে যায়। অধনগ্র হিনড! 

হতচকিন্ত ও কিংকতর্বাবিমূঢ হয়ে পড়েন। 

কিন্ত সমবেত দর্শকরুন্দ স্ভতার এই অনৈচ্ছিক 

প্রদর্শনকফে করতালি ধ্বনি ছার অভিনন্দিত 

কার । 

ধ্যাপারট! কিন্ত নত্য পরিচালকের সত্তর্ক 

তাই ভিনি 

পরের 

দঙটি এড়ায় না। হিনডাকে 
অনুরোধ দিনও সেই 

আকম্মিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে। হিনভ। 

সম্মত হলেন এবং সেদিনও দর্শকর। তার 

অধ্গ্ন দেহ দেখে রীতিমত অভিনন্দন 

জানালেন। 

করলেন, 

এই সামান্য ঘটন! থেকেই পরে '্রিপ 

টিজ' এর উতন্ভব। এই দেখিয়ে এৰং জয় 
করেই ক্ষান্ত হলেন না হিনড1। ন.ত্যয- 

পরিচালকের সহযোগিতা দেহাবরণী অপ- 

সারণটাকেণ কি ভাবে শিল্পের পরধায়ে 

উন্নীত করা যায় সেই চেষ্টায় মগ্ন হলেন। 

অত্যল্পকালের মধ্যে সফলও হলেন তিনি। 

মেই সময় থেকেই 'দ্বিপ টিজ' হয়ে উঠল 
বারলেসক থিয়েটারের অবিচ্ছেন্য অংশ। 

অবশ্ট এই নবতম নত্ব্যের প্রচার ও 

প্রসারে আর একজনের অক্লাস্ত প্রচেষ্টার 

উত্তেখ না করলেই নয়। "ভদ্রলোকের নাম, 

বিলি মিনম্ষি - আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাও। 



দ্রিপ 

মিনন্কি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা । ১৯১৭ সালে 
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এ পরিবন্তন করেন। ব্রডওয়ের অনেক 

রঙ্গ মঞ্চে অভিনেত্রীদের অনাবৃত বক্ষে 

অভিনয় করতে দেখে বিলির মাথায় নতুন 

এক পরিকল্পনা আসে! শিল্পলম্মত ভাবে 

যর্দি রঙ্গমঞ্চে নারীকে অধনগ্লা অবস্থ্বায় 

দেখানো চলে, তাহলে বাবলেসক এর 

প্রদর্শনীতেই ব! সেট! দেখান যাবেনা কেন? 

ভারই ব্যক্তিগজজ প্রচষ্টাতেই ১৯১৩ সাজে 

সধ্বপ্রথম বারলেসক এর মঞ্চে উণুক্ত বক্ষ 

নারীদের দেখা গেল, হিনভ ওয়াসাউ 

এর দ্রিপ টি.জ আবিষ্কারের পরে বারলেসক 

এ প্রকান্টে দেখানো হতে লাগলো সেই 
নৃত্য । বিলির দেখ। দেখি এন্স 

মধ্যে্ট সমস্ত আমেরিকার ৬৫টি বারলেনক 

থিয়েটার হুল । 

১৯৩৩ 

তারপর গ্রিপটি.জ” নুতোর জগতে এক 

একে প্রবেশ করজেন জাঞ্িয়া সোদারন, 

লুই ডেফি, রোজ লারোজ, আন কোরিও 

প্রভৃতি খ্যাতনামা! নতকীরা। এদের সমবেত 

প্রচেষ্টাতেই দ্্রিপটি,জ হয়ে উঠল শিল্পশ্রীমপ্ডিত 
একটি নত । 

কিন্তু শীত্রই বায়লেগক থিয়টার 

সমল্যার সম্মীন হল। নত'কীদের বক্ষাবরণ 

খুলে ফেলাট। বিশেষ সমস্য ছিলনা । 

৪৫ 

ট্রজ 

সমল7। 

কোন, 
ছিল স্তন ভ্বাডা আর 

কোন, অঞ্চলকে প্রধানত 

শরীরের 

দেওয়া! হবে 1" 

হয়ত এ সমস্গার সমাধান হত। কিজ্তু 

তার আগেই এরা হয়ে উঠল সমাজ 
বিরোধী আর অথণলোল,পদের আখডডভাখান। 1 

যেখান সেখানে বারলেসক ঘধিয়েটা» গজিয়ে 

উঠছিল । আর এদের মালিকরা টাক! 

রোজগারের জনা নানা রকম আশাভন পথ 

ধরল ।| এদের সববাইকে ছাডিয়ে গেল 

নিউইয়র্ক এর বিখ্যাত ছিয়েটার **টি সেইটি'”। 

দর্শকদের প্রলোভিত করার জন্ড একটি 
বিচিত্র পদ্ধতি আবিফষার করেছিল তারা। 

চরিআভষ্ট যাতে দর্শকদের হয় তাঁর জন্যে 

নগ্রু নতণকীরা যখন সাজঘরে থাকতেন 

তখন তার দরজ। খোল। রাখা হত। 

থেমে থাকলেন না এ 

সব থিয়েটারের মালিকরা । তারা নতণকী- 

দের নিয়ে নিলামের ব্যবস্থা করলেন। 

অন্যানাদের সঙ্গে নিজের পছন্দসই একটি 

নর্ডকীর নামে নীলাম ডেকে কেড যদি 

তাকে জয়লাভ করতেন, তবে ভিনি সেই 

রাতেক্ মত নভকীটিকে একান্তে পেতেন। 

শুধু এন্ডেই 

থিয়েটারের মালিক এর কাচে নিদি 

পরিমাণ টাকা জম! দেবার পর নত“কী 

আসতে! তার কাজে । একান্তে বসে কথ- 

বাতণাযর পর মেয়েটি তাকে অনুরোধ করতে! 



হিপ (ইজ 

খাবার আনতে। ভদ্রলোক তার কথা মত 

আনতৈন। খাওয়ার পর মেয়েটির কাছে 
দ্িনি কু - প্রস্তাব করতেন। আর ঠিক 

তখনই পুলিশ এর ছু'জন সেখানে আসতো 

 এ্রবং অশোভন আচরণের, জন্য মেয়েটিকে 
গ্রেপ্তার করত । মেয়েটি কাদতে কাদতে চলে 

যাবার সময় মদের বোভলটি নিতে কিন্তু 

ভুলত .ন। । লোকটি কিন্তু বুঝত না কি 
সাংঘাতিক ভাবে সে প্রতান্ধিত হল। 

কিন্ত চালাকি তো আর চিরকাল চলে 

ন।। বারলেসক এর জনপ্রিয়তা তাই কিছুট। 

কমতে দেখ। গেল। এর উপর সত্যিকারের 

পুলিশ বাহিনীর উৎপাত । নিউ ইয়ক শহরের 

মেয়র ১৯৩৭ সালে পুলিশকে আদেশ 

দিলেন থিয়েটারগ,লিতে হান। দিতে । প্রধান 

অভিযোগ ছিল অশ্লীলতা । এই অভিযোগেই 

১৯৪২ সাজের মধ্যে ম্যানহ্যাটনের ১৮টি 

বাতলেসক থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হল। 

কিন্তু এত করেও গ্বীপ টিজ বন্ধ হজ 

না। বরং আরও সম্বদ্ধ হয়ে উঠল কুশলী 

নত্ভকীদের আগমনে 1 ১৯৫* এর প্রারস্তে 

আবির্ভাব ঘটল ইভ. লিন ওয়েস্ট এবং লিক 

ক্রিষ্টিন এর | এরা আরও জনপ্রিয়তা 

খাড়িয়ে তুলল মিনস্কি থিয়েটার হয়ে 

৪৬ 

উঠল জমজষাটে 1. 

সেই জনপ্রিয়তা, সেই সমাদর শুধু 
অব্যণহতই খাকেনি. উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।, 
সারা আমেরিকায় এখন ৩৫**. নিয়মিত 
স্িশ টিক নতকী আছেন। আর আছেন, 

৪১০০ শিক্ষানবীশ 'নভণকী। এ:দর বেশীর 

ভাগই শিক্ষিত শুধু ন্যয় উচ্চ শিক্ষিত । 

যেমন লিবি কোন. ওয়াশিংটন বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের আাস্তক, ডোরিস. হোণ্ট ইংরাঞ্ধী 

এবং ইতিহাসে ডবল এম, এ। | 

এদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পাপ্টে 

গেল ন্ত্যপ্রদর্শনীর ভঙ্গী। মেভালিন লারণট 

মঞ্চের উপর একটি নকল গেরিলার সঙ্গে 

নাচতেন, আবার জিন 'জামেইস নাচতেন 

'আয়তান' এর সঙ্গে তেমনি আলম দেখাতেন 

দড়ির জালের উপর। 

কিন্ত গ্রিশ্ট্রঞগ এর মুল তত্বটি কি? 

মূল তত্বটি হল একদল নৃত্য করে তৃপ্তি 
পান, আর দর্শকর। তাই দর্শন লাভ করে 

খুশী হন। যৌনতত্ববিদদের মতে ছাটোই 
তো স্বাভাবিক । গ্্রিপট্রজজ মনের ছুটে 

আকাঙ্ঘারই পুরণ ঘটায় । | 

কিন্তু এক জন্য কত খুরচ হয়, এ 

প্রশ্প আমার্দের মলে জাগতে পাবে এবং 



শ ৪5 টি 
চর ষ্ঠ 

চি প্ 'ট্রজ 
৫ , 

ও| খুবই, স্বাভাবিক |. দ্রিশ্ট্রজ খুষট বায়- সেন, মিল জে প্রভৃতির নাম এ বিষয়ে 
সাধ্া। অভ্তত দর্শকদের কাছে তো বটেইউ। উল্লেখযোগা | যদিও এদের মালিক মাহিল। 
কিজ্ঞ যার! বিনা। দ্বিধায় অপরেক' সামনে ১০০৬ টাকার মতা এ গ্রাসঙ্গে আর 

একের - পর এক পোষাক খুলে ফেলে একটি কথা বলে রাখ। ভাঙল বিদেশী 
তাৰ। .কত পায় শুদলে আমাদের অবাক ভ্রিপ টিজ নতর্কীর! যে সম্মান এবং সমাদর 
হতে হয়। সপ্তাহিক হিসাবে ভার! টাক পায়: আমাদের দেশে কিন্ত তা পায় না৷ 
পেয়ে থাকে । এবং প্রতি সপ্তাহের জনয এর জন্য আমরা নিজেরাও যেষন' জয়ী, 

তারা পায় পাচ হাজার ডলার । অথাৎ তেমনি দায়ী আমাদের অন্তত সমাজব্যবস্থা | 
ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৭ হাজার টাক।। 
এদের সংখ্যা কিন্তু নিতাস্ত কম নয়। 

স্রিপ টিট্রঙ্ঘ ভারতীয় নত্যের উপরও 
যথেচ্ছ প্রভাব ফেলেছে। তার প্রমাণ 
আমর! পাই সার] ভারতের বাভন্ন হোটেল- 
গুলার দিকে .তাকালেই। তবে আমাদের 
দেশে প্রকাশ্যে এট! হয় না। সংযুক্ত 

ওগো বাঙলার মুবক সম্পদার স্বদেশ সেবার পুণা যজ্দে, আজ আমি ভ্বোমাদের 

আহ্বান করছ্ি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছো, ছুটে এসো। 
চারি দিকে মায়ের মনল শঙ্খ বেজে উঠেছে এ ষে পূরর্ঘ গগনে ভারতের 

ভারতের ভাগ্য দেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন । 
ূ ূ - নেতাজী 

সংগ্রাহক. ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল 

৭ 



হায়গ্রাবানদ থেকে শ্রীজিত বিশ্বাস 

পদার্থের আদিম উপাগন 

করেন 

১৫৯) 

প্রশ্ন করেছেন -- 
বায়, ও অগ্নি প্রথম আবিস্কার 

কে? 

উঃ -- গ্রীক দার্শনিক আনক সিমিনিসই 
প্রথম মনে করেন - বায়,ই আদিম বজ্ত, 

যা! গিয়ে ছুনিয়ার অন্য সব কিছুই ক্রেমে 

ক্লুমে তৈরী হয়েছে । আবার দার্শানক 

ছেরাক্রিটালের মতে অগ্নিই হল সব কিছুর 

আদিম বস্থা। আগুন থেকেই সব কিছুর 
এবং তার পরিণতিও আগুনে। 

১৬০) খুলনা থেকে শ্রীশচীন্দ নাথ 
লাহ। শুধিয়েছেন -- পরমাণ্ই পদা.থ+র 
ক্ষত অংশ -- এই মতযাদ প্রথম কে 

1১11 ঢু ৰ 

ডি 

-শ্রীজিঞ শম' 

প্রচার করেন? 

উঃ -_ দাশশনিক ডিযোক্রিটাস উদ্ভিখিস্ত 
মনত বাদের ধারনাটা পেয়েছিলেন তার 

গুর লুসিপাসের কাছ থেকে । পদাথের 
কণিক! তত্ব বা পরমাণবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় 

থধষি কণাদের নামও উল্লেখ করা যেতে 

পারে। 

১৬১) যুখিদাবাদ থেকে গ্রীযোগেশ চক্র 

দাস প্রশ্ন করেছেন -- অবিভক্ত বাংলার গ্রঞ 

মহাকৃম।র নাম কি? 

উঃ -__ অবিভক্ত বাংলার শ্রথম মহাকুমার 

নাম খুলনা নীল চাষীদের হ্বাথে এর 

মহাকুমা গঠিত হয়। 



চতুষ্পাঠির চত্বতে 

১৮৬২ ) এঞ্সাহাবাদ থেকে শ্রীমশীষ গেবলাথ 

জিওতাস! করেছেন -- ভারস্ের কোথায় 

কবে প্রথম খাঁষ্টধর্ম গ্রচারিত হয় এবং 
কে তাহ! করেন ? 

উঃ -- ৫৯ খাঁষ্টান্ধে দক্ষিণ ভারত কেরালায় 

সব প্রথম শ্ররীষ্টধর্মা প্রচারিত হয়। খবর 

আপন শিষ্য ও প্রেরিত দূত সাধুখোম। 

( সেন্ট টমাস ) কেরলে খ৭ষ্টর বাণী 
প্রথম বহন করে এনেছিলেন। 

১৬৩) গ্ারকেশ্বর থেকে শ্রীমতী কণ্বতা 

সিংহ প্রশ্ন করেছেন - আমেরিকার পানামা 

খাল কার দ্বারা কোন সময়ে কাটা হয়? 

উঃ -- মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার পানামা 

যে অঞ্চলের খাজটি কাট। 

হয়, সেই অঞ্চজটি প্রজাতন্ত্র পানাম! সর- 

কারের কাছ থেকে আমেরিকা বরাবরের 

অন্য লীজ নেয়। ১৯০৭ সালে যুক্ত 

সরকার খাল কাটার অধিকার অর্জন 

করেন । এবং ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ সাল 

এই দশ বছর সময় লাগে খাঙ্গটির নির্মাণ 

কাধ্য শেষ করতে। 

খাজ কাটে। 

-. প্রীন,বুরী ( পৃ প্রকাশিতের পর) 

কালের মহাসাগর থেকে শ্যক্ণযোগট কিছু হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার 

»্দু আহরণ করে মিদ্ধা ভাই বোনদের আহরণে কিছুটা! এলোমেলে। সংগ্রহ খাঝবে। 



স্মতিবাসয়ে বিশ্বপরিচয় 

পাঠক - পাঠিজগার সেগু ভাদের সঞ্চয়ের 

যাহুধরে যথ! যোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে 

রাখবার চেষ্টা করবেন। 

মার্চ। ১৫৫* খ.ঃ 

ভেনিসে প্রথম গেজেটে প্রকাশিত হয়। 

এতে কতকগ,লি খবর ও গালগল্প থাকত। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে 'গেজেট' শবটি প্রথম 

সন্পনকারী কাগজপত্র সম্বন্ধে বাবহৃত হয়। 

এপ্রিল, ১৬৬৫ খঃ 

ছাপ|। 'অকস.ফোড” গেজেট' ইংল্যাণ্ডের প্রথম 
গেজেট । পরবর্তীকালে এটি লগ্ন গেজেট 
শাম গ্রহণ করে। 

গর! মাচ, ১৭৮৪ খুঃ 

কলিকাতায্স প্রর্থম সান্ধ্য আইন ব! কারফিউ 

জারী হয়। এই আইনটি তখন প্রয়োগ 

হয়েছিল একটি পতুণ্গীজ জাহাজের ক্যাপ- 

টেন গু অন্যান্য নাবিকদের গুপর। এই 

আইন তাদের উপর জারা করে সরকার 

থেকে বলে দেওয়। হয়েছিল যে তার 

যতাদদন কলকাডার বন্দরে থাকবে ততদিন 

লক্ষ্য ৭টা থেকে ভোর পাঁচটা পধাত্ত 
জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে শহরের অনা 

কোথাও থাকতে পারবে না। সরকার পক্ষ 

থেকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। করণ 

তাঙ্জের মধ্যে অনেকেই নাকি আন জজন 

ও বঙলাকার করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া! 

গিয়োছছল । এই ঘটনার পর খেকেই পরকার 

দাঙ্গ। হাঙ্গামা বাধলে এই আইনটি প্রয়োগ 

কনে আসছেন। 

এক্প্রিল, ১৭৮৪ খ.ঃ 

ভারতবর্ধে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট “ক্যালকাট। 

গেতেট' নামে প্রথম গেজেট প্রকাশ করেন 

এবং ১৮৬৪ খ পর্য্যস্ত এটি সরকারের 

মুখপত্র ছিল, যদিও এরই কাগজে বাংলা 

সরকারের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি থাকত । ১৭৯১ 

থষ্টাব পর্ধস্ত। “ক্যালকাট। গেজ্েটের' নাম 

ছিল 'ক্যালকাট! গেজেট এণ্ড ওরিয়েপ্টাল 

আযাডভাবটাইজার' | 
চ 

৬ই অক্টোবর, ১৭৮৯ খ.ঃ 

ইংরাজ আমলে কলকাতায় প্রথম সাম্প.. 

দায়িক দাঙ্গা! ঘটে] এ বৎসরে বিজয়।ঃ 

দিন বৈঠকখান। অঞ্চলের অধিবাসী রমাকান্ 

চট্টরাপাধ্যায়ের বাড়ীর প্রতিমা যখন মিছিল 

করে বিসজ্নের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছি 

তখন একদল মুসলমান হঠাৎ মিষ্ছিলটিবে 

আক্রমণ করে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র কে 



শ্মৃতিবাসরে বিশ্বপরিচয় 

শহরের কতক অঞ্চলে সাম্পদায়িক হাঙ্গাম। 
ছড়িয়ে পড়ে। ছু 

ভুলাছ। ১৮৫৮ খঃ 

“গভণমেট গেজেট (সাপ্তাহিক ) উত্তর 

প্রদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়; প্রথমে এটি 

নর্থ - ওয়েছ প্রভিনলিয়াল গেজেট? নামে 
-” পরিচিত ছিল। . 

জুন। ১৮৬৪ থখঃ 

গেজেট অব. ইগ্ডিয়া প্রকাশিত হয় ও 

“ক্যালকাট। গেজেট? তখনকার বাংল সরকারের 

মুখপত্র হয়। 

এপ্রিল, ১৮৬৬ খ.ঃ 

স্থবিখযাত অধ্যাপক ও রাজনীতিজ্ঞৰ 
গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কোলহাপুরে জন্ম 

.আমর। কতট। জানি এবং কতটা 
ভবে সেই জানাটাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান! 

গ্রহণ কাঝেন। 

খা ও 
খ্ জুন ১৮৭৪ 

আগাম গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয়। 

১৮৮৫ -- ৮৭ খু 

স্যার উইলিয়ম উইলসন,. হাণ্টার গ্রাপীত 

পনের খণ্ডে প্রকাশিত 'দি' ইম্পিরিয়াল 
খেজেটিয়ার অফ ইগ্ডিয়া? আম একটি. 

উল্লেখ যোগ্য ভৌগলিক অভিধান । ১৯৮ 

লাতে এটি পুনরায় সংশোধিত ও সংকলিত 

হয়ে মাপখণ্ড সঙ চাবিবশ খণ্ডে তং কালীন 

সরকার কতৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে 

ম্যাপ খণ্ডুটি পুনরায় পরিবতিত আকানে 

সংকলিত হয়। সালে ইম্পি- 

রিয়াল গেজেটিয়ার়ের একটি প্রভিন শ্যাল, 

সিরিজ প্রকাশিত হয়। 

১৪৯০৮ - ৯) 

আানিন। সেটা যদি আমাদের জামা থাকে 

-- হেনরী ডেতিভ' থোরো 

গ্রাহক -- ৬৭৫* প্রভ]ষ কুমার শী। 

৫১. 



অষ্টম বাধিক 

আসম অষ্টম বাধিক মিতা সম্মেলন 
যাতে সুষ্ঠভাবে অসিত ছতে পারে সে 
অন্ত নরনারী নিবিশেষে কয়েকজন বিশ্ব- 
মিতাকে নিয়ে একটি উপ সমিতি গঠন 
করা হবে৷ উদ্লেখিত সম্মেলন অনুঠিত হবার 
পূর্বে সঙ্ঘের কার্ধ্যালয়ে উপ সমিতির 
কয়েকটি বৈঠক বসবে । যে সকল বিশ্বষিত। 
এ বৈঠকগুলিতে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত 

মিতা সম্মেলন 

থাকতে পারবেন তারা, ৫ই আষাঢ় ১৩৭৯ 
বঙ্গাকের মধ্যে সঙ্বের কার্যালয়ে যেন 
অবস্থা জানিয়ে দেন । বৈঠকের ভারিখ ও 
সময় যোগদানেচ্চ, মিতাদেরকে হ'থা সময়ে 
পত্র মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে 

অন,মানস প্রতিযো গিত৷ 
অন্রসন্ধিংস| ও সম্মতি শক্তিকে প্রবুদ্ধ 

করবারজন্তা এই অন্ুমানস প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা। এই প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার 
আছে। প্রথম পুরফার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় 
পুরন্কার ৫ ,টাক।। একাধিক মিতা যদি 
একই পুরস্কার লাভে সম” হন, তবে 
লটারীর সাহাযে? একজনকেই বাছাই করে 
পুখক্ষার দেওয়! হবে। অবশ্ট সফল প্রতিযোগির 

রই 

করা হু 
১৫ই আহ্পূ- 
চাই] জয় 

কান্ত 
লিপিমিভার আগামী সংখ্যায় প্রশ্নগ লিল 

উত্তর সহ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষজ্চগ, 
করা হবে। 

নাম লিপিমিতায় প্রকাশ 

নিচের প্রশ্নগূলির উত্তর 
১৩৭৯ বধঙ্গাব্খের মধ্যে আল! 



অনুযানস প্রন্থিযোগিত। 

প্রশ্নাবলী 

১। সছ্যমুক্ত বাংলাদেশের আয়তন সরত 

বর্গ মাইল ? 
২। মনীষী রাষমোহনকে “রাজ? উপাধী- 

তে কে ভূষিত করেছিলেন ? | 

৩। পশ্চিমবঙ্গের হ.গলী 

গুলি গ্রাম আছে? 

8) ১৯৭১ খএ 

কে সক্ষম হয়েছেন? 

৫। পশ্চিমব।ংল! 

জেলায় কত- 

ভারত্গ্রী উপাধি লাভে 

'রভিট্রফিতভে' এ পর্যন্ত 

বা চুড়ান্ত জয়লাভে সক্ষম হয়েছে? 

৬। খধষি অরবিন্দ কার কাছ 

বাংল! ভাষ। শিক্ষা! কেন? 

৭| রঙ্গমঞ্চের কোন, বিশিষ্ট অভিনেত।- 
কে নাট্যাচার্য বল! হত? ্ 

৮। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সি, ভি রমনকে' 
কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য নোবেল, 

পুরস্কার দেওয়া হয়? 

থেকে 

কতবার ফাইনালে উঠেছে এবং কত বারই 

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে 

ব্যবহৃত শব্দাবলীর 

বাংলা পরিভাষা 

» ভ্ীদরবেশ -- 

[ পুরণ প্রকাশিত্কের পর ] 

আপাত দৃষ্টিতে শবদগুলি খটমট ঠেলে সহঙ্গ হয়ে যাবে এ বিশ্বাস আমর ঝ়্াখি।, 
বির়দিত ব্যবহার ও প্রাগের দ্বারা ক্রমশঃ আিদ্তী ভাই বোনের! হঙ্গি শবদগুলে। নিলে 

8৩ 



ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহ্ত্ত শব.দাবলীর বাংল! পরিভাষা 

নিয়মিত "চর্চ। করেন তাহলে আমর এই । 

সংগ্রছের পরিশ্রমকে সার্থক বঙ্গে মনে করব। 

শব দ-_- অথ+-_ 

10875 1)0959101917061)6 017৩1" " দেোহ- 

বধ্ণন অধিফারিক। 

[১৯৮98 - দারোয়ান 

8» উপাত্ত 

79088697061) - অপত্য কোষ। 

10857 92990) ৮ জাগর ব্প্প। 

10561090605 - খণপত্র। 

705016৮ - খরচ 

০৩০ - খণ 

2০০০০: - খণী 

89098060099 - অরক্ষয 

19808081010 - আম্মাবন 

[১8০8511)6 - জারিষ, 

901070008 - পাজী 

05018080101) "৮ বিষ্বলগ্ব 

99০০০0)90 - ক্কাথ 

09901011712901010 - বিরগ্জন 

090101)09856107) - বিয়োজন 

090006807) - সিদ্ধান্ত 

06800061010) - অবয়োহ 

36100108159 - রক্ষাকর 

0915080 - ঘাটতি 

06116 - গির়িলংকট 

0618090 * নিরুক্ত 
09125816590 - সংজ্ঞাথ" 

0.6118,51010 * অবসার 

36811606108) - বিক্ষেপ 

09561067809 - অপঞ্ঞাত 

3685109786500 - আপজাত্য 

৫০৮1০৪9 - খঅংশ 

9৩127 01961010 - নিরুদন 

061810) - ঈশ্বরধাদ 

061100568057009 - উগ্রহ 

06180098080 - উদগ্রাছী 

8616৮ - ব-দ্বীপ 

06106101) - ভাসি 

08170800 - চাহিদা 

09118977688, - চিভজংশ 

06200 01096786৩1 " প্রদর্শক 

99201890101) - ব্যক্তাথ' 

09088657 » ঘনাঙ্ক 

৫36100869 - ;দস্তর 

9979:01090191 459186800 298186181-- 

বিভাগীয় সহ নিয়ামক 

09005816 - গচ্ছিত 

309০9886101) - অবক্ষেপ 

36706 ৮ £881868,06 - অগার সহায়ক 

89197901901070 -- অবচয় 

09191689097) -- মন্দা 

8906 00900 09926281 - উপ 
ধ 

মহ। গাণনিক ” 
961)065 :4010110186156027 8৩155181 &: 

0£70/8] 98৮৩৬ - উপ মহা. 
4 % 



ইংয়াজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে বারহাত শব দাবীর বাংলা পরিভাষা 

পরিপাক ও শ্তাসপাল। 

4৩ 00200388910 0: 91109 
। 

উপ-্নগরপা ল। 

রসকর। ও মশকবা 

বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভে চলেছে তকণ 

তরুণীর প্রেমের পাঠশালা । জনৈক তরুণী 

এক তরুণকে প্রশ্ন করলে, "প্রেম মানে ফি?' 

তরুণ - প্রেম মানে * প্রাণ পাওয়।' 

তকণী - “প্রাণে মরা কারা? 

তরুণ - প্রাণে মর! তারা, প্রেম হারান 

যার1।” 

তরুণী - 'একট, কাব্যি কয়ে বল।' 
তরুণ - প্রেম মানে প্রাণ পাওয়।? 

প্রাণে ষরা প্রেম হারান, 
এই ধার। হুনিয়ার 

মানে। না মানো “ইতি 

- ন্বপ্ত শ্রীসত্যেন 

৫১ 

-- শ্ারমিক ঠাকুর 

পথ চলতে চলতে হঠাৎ লব জান্ত। 

দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দিন কয়েক 

আগে এম পায়ারে বিখ্যাভ যাতৃকঞ্জ প্রফেসার 

হেনরির ম্যাঞ্জিকি দেখতে শিয়েডিলুম। 

একটি খেলায় হেনরি সাহেব একটা মস্ত 

বড খালি কৌটা নিয়ে দর্শকদের বলতে 

লাগলেন, যে যা দেখতে চান এক, এক 

করে বলুন তাই আমি এই খালি কোট! 

থেকে সাপ্লাই দেৰ।” কেউ বললেন আপেল, 

কেউ বলছেন কমল] লেবু, আবার কেডব। 

চাইলেন মিছরির সরবত্ত। ভগ্ত্রলোক স্বর, 

তাই বার কষে দিতে লাগলেন। এমন 

ছুটি বস্তু আমার মনে পড়েছিল, যা! চাইলে 
“ হালপ্ কনে ঘলতে পারি - ন্ন্তলোক 

কিছুতেই সাপ্লাই দিতে পারছেন না। কিন্তু 
রঙ 



রসকর। ও মশকর। 

কিছুতেই এ হাটি বস্তুর ইংরাজী খুজে 

পেলাম ন্ব। হঠাৎ পথের সব জাস্ত। 

দাদার সঙ্গে দেখা হওয়াতে প্রশ্ন করলাম 

দাদ, 'কেমন আছেন ভালত্ে। আচ্চ। 

দাদা ছাতু, আর বেলের ইংক়াজী কি হবে? 

ব্যাপারট। কিছুই নয় এমন একটা তাচ্ছিল্য 

হাসি হেসে দাদ! বললেন, বল দেখি 

ছাতার ইংরাজী কি?' 

আমি - কেন, - আমব্রেল। 

দাদা - 'ব্যাস ওর শেষে একট। “উ। 

জুড়ে দাও, অথাৎ ছাতুর ইংরাজী হলে! 

আম ব্রেলু। আর বেলের ইংরাজী ? 

তেলের ইংরাজী হলে। ব্যাস, 

থেলের ইংরাজী বয়েছ। 

অয়েল, 

চৈত্রে্। এক পুর্ণিম। রাতে একট, অবসর 

খুঁজে নিয়ে কত ও গিম্সি ছাতে বসে 

ছুটো! মনের কথা বলাবলি করছিলেন 

গিআি বললেন, আচ্ছ। বলতে] গ্রেয়েরা 

ছেলেদেরকে আর ছেলের! মেয়েদেরকে কি 

এক অঞ্ঞাত আকর্ধণণে এত ভালবালতে 

চায়? 

কন হেসে বললেন, তাও বুঝি জাননা। 

-_ মেয়েরা বাপের খউরলে আর ছেলেরা 

মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কিন। তাই।' 

আরতি রমেশকে হঠাৎ শুধোয়, 'আচ্ছ। 

ভগবান আমাদের মুখের উপর একট! মন্ত 

বড নাক চাপিয়ে দিয়েছেন কেন? ওটা 

কি শ্বাস টানবার অন্য না গন্ধ নেবার 

জন্য? মুখের উপর ছুটে। ফুটো রাখলেই 

চলতে। | 

রূমশ উত্তরে বলে, “ঠিকই বলেছ তুমি 

আগলে নাকটা ভগবান দিয়েছেন চশম 

পরধার জন্য আর ঘুমবার সময় নালিক 

গঞ্নের জন্যে ।' 



প্রতিযোগিত। 

বৈশাখ ঠজষঠ 

১৩৭৯ সংখ্য। থেকে । যার একটি ধাধাও 

ভুল যাবেনা তিনি পাবেন ৫* টাক৷ 

ছুটি ভুলে ১৫ টাক!, এবং তিনটি তুলে 
পাবেন দশ টাক।। উত্তর গুলি নিধ্ণরিত 

লময়ে সংঘের কার্যালয়ে আস। চাই। 

ধাধ! 

হল লিপিমিতা 

তৃতীয় বাধিক 
শুরু কৃরা 

প্রায় প্রতোক মিতাকে লিপিমিত৷ 

লাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন 

মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না 

পান তবে বাংল! দ্বিমসিকের শেষ মাসে 

২৫ ভারিখের মধ্যে সংঘকে গ্সেজিষ্টাড 

খরচ বাবদ ১'১* পয়স! পাঠিয়ে দিলে 

সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকাটি রেজিউ্রী করে 
মিগ্ভতাকে পাঠিয়ে গেবে। যাঁদের চণাদার 

৮০৪ 

মেয়াদ ২ মাসের বেশী পার হয়ে যাবে 

তাঙ্গের ধাধ। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 

করতে দেওয়া! সম্ভব হবেনা । 

প্রতিযোগিতায় যেকোন শ্রেণীতে একাধিক 

মিতা যদি পুরস্কার প্রাণ হন তবে সংঘ 
লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একঙান 

মিতাকে পুরস্কারের পুঃরাটাকাটাই দেবে। 

প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রতোক সভা সভার 

নাম ও সদস্য সংখ্য! পত্রিকায় যথাক্রমে 

প্রকাশ করা হবে। 

নিয় লিখিত ধাধা! গুলির উত্তর ১৫ই 

আ।ষঢ ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে 

পৌঁছান চাই । এই সঙ্গে উদ্ভয় সহ মৌলিক 

ধাধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 



১। 

1 

৩। 

লিপিমিঙা ১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রগাশিত ভত,মগুল, 

ধাধাগুলির উত্তপ্ন এইবপ ২১) 

মজার ধাধ! 

নদীপাড়ের গাছটি: 

ফল ধরে বারোটি 

পাকলে পরে হয় একটি 

বি ৬১৪৮ ছলালদে 

তিন অক্ষরের নাম ভার 

মাথা নিয়ে কারবার 

মধ্য খক্ষর ছেড়ে দিলে 

সব লোকে খাস 

বল দেখি কি নাম তার। 

৬৩৬৩ মাধুরি ভট্রাচাধ্য। 

আগে ছাড়িয়। লোকে করিত ওজন 

শেষে ছাড়িয়! তারে কয়ো সংশোধন 

তিন অক্ষরের নামটি বলোত এখন 

৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক 

ধাধার উত্তর 

বাশঃ ২২) ন্বাটক ও ২৫) 

তিন খক্ষয়ের নামটি আমার 

লেখাপড়ায় সার্থী 

লৌহ দেহী হইযে আমি 
শেষ অক্ষর ড্যাজি 

মধ্যম ছাড। দিতে যদি 

দেখে কোন ক্রেত। 

বিক্রেভাকে ফেলবে ফাদে 

বলছি সত্যি কথ। 

৬৭৬৫ দীপক কুমার দে 

পাচ আক্ষরের দত্যি 

প্রথম দ্ষিনে খাবার বানাও 

প্রথম চারে খেল 

শেঘের ছুয়ে নতুন 

বলছি আমি সত্যি 

পাবে 

বি ৫৪০২ পান্সালাল ঘোষ 

শকান্ত 

কারণ! 

২৩) ভট্টাচার্য্য, , ২৪1 



ধাধার উত্বর। 

গ5টী উত্তব দিয়েছেন -- 
গব্ধশ্ী ৬৫৫৭ দেবাশিষ রায় গু ৬৮৫৭৮ 

দয়াময় ঘোষ। 

চারটি উত্তর দিয়েছেন -- 

সববশ্রী ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক, ৬৫৮৯ 

লক্্লীকান্ত ভট্টাচার্থয ও ৬৭৪১ হারাধন বমণন 

দিয়েছেন -- 

শল্তনাথ দাস, ৬৪৬৭ 

৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার, ৬৫১৭ 

মুখাজী, ৬৬৪২ বাণী সুখা জর, 

তিনটি উত্তর 

সববশ্ী ৬৩৬৯ 

চন্দ্রা সরকায়, 

স্ুস্মিত! 

৬৭৩৬ 

প্রভাষ কুমার শী? 

৬৭৬৫ দীপক কুমার দে, 
সেন ও ৬৭৫, 

সুত্র 

ছুটি উত্তর দিয়েছেন -- 
বি ৩২৩২ মিনতি মভ্ভুমদার,। বি ০৯৬৮ 
অসিত কুমার গাছ, ' ৬৬৩৩ ফরিঙ। জেগছ 

৬৭১২ গৌর সরকার ও ৬৬৯৯ চগ্ডিঝা 

প্রসাদ ঘোষাল 

দ্বিতীয় বাধষিক ধাধা প্রতিযোগিতার ফল 

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে লিপিমিন্তার পাচটি সংখা! 

প্রকাশিত হযেছে । এই পাচটি সংখ্যায় 

মোট ২৫টি ধাধা প্রকাশিত হয়েছিল। 

প্রতিযোগিতার, ঘোষণায় ছি যে ১৩৭৮ 

হন্যে প্রকাশিত লিপিমিতায় যতগলি 

ঘণধ। প্রকাশ কন। হবে মরগুলির উত্তর 
যিনি ঠিক, ঠিক ফিতে পারবেন, তাকে 
৫» টাক! প্রথম পুরক্ষার দেওয়। হছবে। 

একটি তুল হলে, দেওয়া হবে ১৫ টাকা, 

হটি ভুলে ১৫ টাক! এবং তিনটি ভূলে 

১* টাকা। মোট এই চারটি পুরস্কার 
দেওয়া হবে। 

কিন্ত অত্যন্ত হঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 

এবারে কোন মিগ্ডাই পুরস্কার লাভে সমর্থ 

হননি । 

পাতি 



বিশেষ, ছষ্টব্য ৪ 
লিপিমিতা বতর্মান সংখ্যায় বৈদেশিক 

মিতাদের পূর্ণ ভালিক। প্রকাশ কর! হয়েছে। 

বিশ্বমিতার্দের কয়েকজনের পুর্ণ পরিচয়ও 

এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে । বাকী বিশ্ব- 

মিতা ও পুরাতন সাধারণ মিতাদেঘ্ পুর্ণ 

পরিচয়ের তালিক! পরবত্বী সংখ্যায় অথণৎ 

লিপিমিত্। ১৩২ সংখ্যায় প্রকাশ কন! 

ভাবেও 

চা পরিশোধ 

'পরি5য় থাকৰে। 
আছে কেবল তাদেরই 

লিপিমিত। নববর্ষ রিশেষ সংখ্যার অতি- 

বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে। 

১৩৭৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত যাদের, 

রিক্ত মূল্য এক টাকা এখনও ফর! 

পাঠাননি তারা সত্ব পাঠিয়ে দিলে সংঘ 
বহ, মিত। 

ভাই বোনদের রচনাবলী মনোনয়ণের 

অপেক্ষায় রয়েছে ৷ সবগ,লি পাঠের পর মনেনয় 

ণের ফল ঘোষণ। করা হবে । এই বিলম্বের জন্য 

আন্তরিক তুঃখিত। 

রানা ঘর 

- গৌরী সেন 

( মাথলা, হ,গলী ) 

ইলিশমান তাতে 

এক কেজিয় একটা ইল্লিশ। 

সর্ধে। দশ বাকোটা কাচ। লঙ্কা, 

চামচের ৬ টামচ হল,দ পরিমাণ মত গু 

4, গ্রান্ধ সামন্ত একটু, চিনি, ছোট: 'কাপের ১ ক 

চখয়ের কাধের তেল। ** 



রাল্া খ্ুর 

প্রথমে ++ মাছটাকে খুব ভাল করে 

ধুয়ে পরিমান মত টুকরো করে স্ুন, হল, 

ক্লাচা লঙ্কা চিরে ও সর্ষে বাট। আঁর 

শামান্য চিনি ও কাচা তেল দিয়ে মা্- 

টাক মেখে নিন। তারপর উনানের উপর 

কড়া চাপিয়ে তার মধো ৰেশ কিছুটা 

জল দিন, জলট। একট. গরম হলে এ 
মাছগ,লোকে একটা মুখ বন্ধ করা ধায় 
এমন একট। পাত্রের মধো মাছগলোকে 

সাজিয়ে দিন, তারপর পাত্রের মুখট? টাকনি 

দিয়ে ঢেকে দিন, এ ঢাকনির চাঁরি- 

পাশের ফাকে ময়দা সেটে সেটে দিন 

যান্তে জল না ঢুকতে পারে। এর 

পর কডার ফুটভ্ত জলের মধ্যে পাত্রট। 

বসিয়ে দিন। এ ভাৰে দশ মিনিট রাখুন। 

তারপর প্রাত্রটাকে নাবিয়ে নিয়ে মুখট। 

একট, খুলে, মাছছগ,লোকে একটু, উপ্টিয়ে 
ঢাকনা বন্ধ করে দিন। এরপর ঠাণ্ডা হলে 

গরম ঝণ ঝডে ভাতে পরিবেশন ককন। 

যারা ভাত পছন্দ করেন ন। তারা কটির 

সাথে খেতে পায়েন। এট! খুব মুখ রোচক 

থা | 

চিংড়ি মাছেক় মালাইকারি £-- 

এখানে আমি ঘরোয়া চিংডি মাছের 

মালাই কাছির | কথ। বলছি । ১ কেজি 

বাগদা চিংডি, চার চামচে গ্ডেো। হলুদ, 

চান চামচে লক্ক। গড়ে, ১ চাম€ গ্চিগ্লি, 
সামান্য টক দক), আদ বাটা, পেয়াজ বাটা, 

ছু স্তিনটে তেজপাত, বড চামচের ছু চামচ 

ভাল ঘি, পরিমাণ মত মনত একটা বড় 

ভাব। ৃঁ 

বড মা হল্গে ছু টুকরে! খআর ছোট 

ছেটি মাছ হলে গোটা থাকবে । প্রথমে 

মাছটাকে ধুয়ে একটা পাজের মধো রেখে 

দিন, তারপর হলুদ ও লঙ্কা গ.ডা চিনি 

টক দই আর্দী বাট! পেয়াজ বাটা তেজ 
পাত মুন ভাল ঘি মাছের সাথে মাথিয়ে 

নিন! এবার ডাবের জঙ্টা শাস ফ্লেখে 

বের করে নিন; তারপর মশল! মাথ! 

মাছগুলিকে ডাবের ভিতরে দিন । এবার 

উন্াানে খুব অল্প আচে ডাবটাকে বসিয়ে 

দিন, ডাবের মুখটা ভাল করে নয়দ। 

দিয়ে এট দিন যাতে খুলে না যায় 

দেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এ ভাবে আধ 

ঘণ্টার মত উনানে থাকবে । তারপর ডাব. 

টাকে নামিয়ে মুখটা খুলে গরম গরম সহ 

কিছুর সাথে সবাইকে পরিবেশন ককন। 

দেখবেন যিনি খাবেন ভিন আর সহজে 

এর স্থান্দ ভুল্রতে পারবেন ন্ব।। 



নবনর্ধ উপলক্ষে 2 - 

নববধের শ্রীতি ও শুভেচ্ছ! বহন করে 

এনেছে মিতাদের বহ সাদা ও রঙ্গিন রস 
ভিডি, শ্ুন্দঝ শ্ুন্দধর ছবি আকা কৃত কাড” 

অনেকগুলিতে আছে কবিতার হা চারটে 

মধুর বাণী। মিতাদের এই কুছাহীন প্রাণ 
ঢালা ভালবাল। সংখকে মুগ্ধ করেছে । কিন্গ 

শাই সবাই”ক স্বতম্র ভাবে নববধের শু.ভচ্চ। 

জানান দ'খের পা্ষ সম্ভব নয়। কারণ 

সময়। শম অথ” এই তিনটি বর্তমানে 

স'থঘের কাঞ্জে ৫মুলা। 

ভাক।ড| এইট পানক। যখন আমর। 

প্রত্যেক মিতা ভাঠ বোনাক পাঠিয়ে থাকি 

তখন এর মাধ্যমেই সবাইকে নববধেশ 

প্রীতি ও শুভেচ্ডা জ্ঞানান লমীচীন বলে 

মনে করি । সস" ঘর পন্*ট থেকে প্রতোক 

মিতা তাই বোনকে জানাই আমাদেগ নব 

বধর আন্তরিক শুভ কামন!। 

শোক সবা 2: 

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমাদের মি 

ভাই ৩৮৫৯ শ্রীমিহির রায় ২৮ বসব 

বয়স সেরিরাল থহম্বেলিসে আক্রান্ত হয়ে 
্ 
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হুর্গাপুরে মার। যান। তার পরলোক গত 
আত্মার চিরশানস্তি কামন1] করি এবং শোঞাত' 
পরিবার বর্গকে আমাদের আন্তরিক সম- 

বেদন! জানাচ্ছি। 

নু সংবাদ :-. 

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ি যে, সম্পত্তি 
আমাদের কয়েকজন মিত! বিবাহ বন্ধনে 

আবদ্ধ হয়েছেন । তার! হজেন -- বি ৫৩০৫ 

বিঞ্ুভক্ত নরকার, ৰি ৫৭২১ পরিমল ব্যানাজী, 
বি ৫৫৬২ জয়দেব গাংগুলী ও ৬১৮৪ গীঁত। 

জ্লেব। প্রতিটি নব দম্পতির সুখ ও সমৃদ্ধি 
কামণা কগি। 

অআগরে।ধ 

যে সৰ মিত। জ্োতিবিঙ্জান নিয়ে 56 

কয়েন তাদের সঙ্গে ৬৪৯৭ [িমাঠ ০ বঞ্জশ 

ালাপ করতে চাল । 

বাম্িংহাম থেকে ৬৬২৯ মিন! শ্ধর 

রায় লাহছিঙ্য ভালবামেন এমম মিতা বোনের 

সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান। 

সাহিত্য কবিতা নিয়ে চগ€! করেন এমন 

মিতার লঙ্গে ৬৬৯৯ চতিক! প্রসাদ থোবাল 
পত্রালাপ করতে চান। 

এবং 

সঙ্গে 

৬৫৫৭ দ্েবাশীস বায় কলকাত। 

বাংল! দেশে বসবাসকারী মিতাদের 

পত্রালাপ করতে চান। 

সংঘে জান নেই £-- 

৬৩৩২ সম্ভীব চক্রবর্তী । 

পত্রালাপে বিরত আছেন £-- 

৬৬০* পাঞ্চালী দাল। 

০০ 

ঠিকান। পরিবর্তন 
১। ৬১৪২ পুর্বকাস্ত সাধুখা। ২৯/১, 

1নুঙ্গিয়া। রোড, ছাওুড়।। 
২) ৬২২৯ মো শামছুল জান ০10 

বি, এ, মাহমুদ) লেকচারার উজেকটি.জ্যাল, 
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রাজশাহী ইজি: কলেজ কাজলা, রাজশাহী, ড. 84. 9510080&: & 910, 0৮) 

বাংলাদেশ । 6৫. ড61806]0) » 8718 01098, 

৬। ৬৩১৯ স্তনীল কষ দত্ত, ০10 তুর্গা 0.0. ১৪00951100৭ 03০0৪.+ 

নন্দী, পো: - সাহাগঞ্জ, জে: - হ.গলী। ৯। ৬৫৮* ». অশোক কুমার বিশ্বাস, 
| ৬৩৩৯ বঙ্কিম চক্র দে, 0109 তপন 8, খ119078), 08100669, » 6] 

কুমার দে, চকবাজার, ( ম্ুতার দোকান ) ১০। ৬৫৯৪ - দেবব্রজ্ঞ চক্রবস্তখ, ০. 

পো: ও জেং- বাকুড়।। 21৮ 018108587৮5 10১ [ মাং 81. ৬, 

৫। ৫৩৪৩ মন্মথ হাওলাদার। 10186, 1] ] ০. 2 কে. 2.5. &, ঘা 805, 

5001) 21801010601, 8৫98] 70801081800, 81000097096 ৮ 2. 015- 

[001 ০ ২ 86081])01, 8568, 11, £. 089 - 46. 

৬। বি ৬৩৫৭ _- সৌমেজ্্র নাথ গোস্বামী, ১১। [বি ৬৬১৪ -- দেবী প্রসাদ সিংহ- 

1101690 10081706578 ৮, 1500, 9108001 রায়। 005০096175 [01)070991 8018 

1)8 580 "৮ 200 (1০০, 1931)1056500 12100861900 1)15181010, 811) 8%1000718- 

30. 708608 - 1. 1718, 11107815809) 157181708 [28%:, | 

৭।| বি ৬১৬৭ -- ম্ভাষ চন্দ বশ, ট৪$৪. 

“বন্ধ নিবাস, পীল রোড বাই লেন, লাল- 
পুর, রীচী, বিহার। 

৮। ৬৪৫৭ অমিতাভ দাশগ,পু - 711৭ 

াারাহারাাতারা হারার বাহারের 

ওগো বাঙ্গালার যুবক সম্পদদায়, স্বদেশ সেবার পুণ্য যজ্কে আজ আমি 
তোমাদের "আহ্বান করছি । তোমরা যে যেখানে, যে অবস্থায় আছ, ছুটে এলো। 

চারিদিকে মায়ের মঙ্গল -- শঙ্গা বেজে উঠেছে। এ ষে পুর্ব গগণে ভায়ন্তের ভাগ্য 

দেবতা তকগ স্তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। 

» নেতাজী 
সংগ্রাহক -_: ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল 

১১১১১১১১১১১ ১১0১১১১১১১2 



দিয়ে যার 

াদেরকে আমরা 

সংঘেষ তু বতলরের চাদ 

স্থাক্ী সভ্য হয়েছেন 

বিশ্বমিতা নামে অভিষ্থিত করি । গত ৮ই 

বৈশাখ ১৩৭৯ পর্যস্ত ঘে কয়জন বিশ্বমিতা 

পেয়েছি তাদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে 

দেওয়া হুল । 

সবধণ্ী -_ ৫৬১৬ আশিস কুমার বর, 
৫৬৮৪ জীবন ভদ্র ৬৬১৪ দেবী প্রসাদ 

সিংহ রায়, ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা, 

শংকর ব্যানাজশ, ৬৬০৯ ভ্রীথম ঝায়, 

সৌমেজ্ নাথ গোব্বামী, ৬৪৯৭ 

নিমাই চক্রবত্খ | 

৬৩২ 

৬৩৭৭ 

বিশ্বমিতা হবার পত্র সংঘকে পানে - 

পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জল্চ বাৎসরিক চাল 

জমাট টাকা পাঠালেই চজবে। আশ। করি 

স"্ঘ এবান্ অধিকতর বিশ্বমিতা লাঙে 

সক্ষম হবে। 

-$৮- 

লিপিমিতাকে যশরা সাহায্য করেছেন-_ 

গত ৮ই বৈশাখ ১৩৭৯ পধস্ত পাহাযা 

বাধদ ঘযে অর্থ পাগয়। গেছে তারই হিসাব 

নীচ দেওয়। হল । 

লব্বপ্ী - বি ৫৩৮৬ হিঙ্গন কুমার 

ঘোষ ৩৭"৫* পয়সা, বি ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র 

৬ টাকা, বি ৩৮১৬ অশোক কুমার সামন্ত 

৫ টাক।, বি ২৯১১ গোপা মুখাজশ ৫ টাকা, 

বি ৪৯৮ শিবানন্দ বল্থ ও টাক।, বি ৬১৫৭ 

সৌমেজ্ঁ নাথ গোস্বামী & টাকা, বি 

১৯৯২ শিবাণী রক্ষিত ১ টাক।, বি ৪৪ 

জগল্াথ জানা ১ টাক, বি ৪৩২ আমন 

কুমায় জান ১ টাকা, বি ৮৬৮ রাখাল 

চন্দ পাত্র ১ টাকা) বি ২৬৭৬ শিষবনুন্দ 

ম্উ৫ 
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বন্থ ১ টাক, বি ৪8৪৭১ অর্ণব কুমার 
ঘোযাল্ল ১ টাকা, বি ৪৭১৭ বিমলেন্দু দাস 
১ টাকা, ৬৪৪৭ দীপ্তেন্ু শেখর ঘোষ ১ 
টাকা, ৬০৬৯ শন্ত নাথ দাস ১ টাকা, 
৬৪৩২ কল্যাণ ঘোষ ১ টাক! ও বি ৪৩০৩ 

গোপাল দাল ৫, পয়সা। 

লিপিমিভার সাহায্য ভাগারে মোট *৫ 
টাকা পাওয়া! গেছে গতবারে সাহায্য 
ভাগারে মোট ৪৪৯-৯৩ পয়স। জমা চিল। 

স্তরাং এ পর্ধস্ত সাহায্য ভাগারে মোট 

৫২৪"৯৩ পয়সা জম রইল। 

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে টাদ। 

পাওয়া যায় ভার দ্বারা পত্রিকার সমসজ্ভ 

ব্যয় ভার ৰহন কর অসম্ভব । মাতে 

প্জিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার 

জন্য 'আর্খিক সচ্ছলত। একাস্ত আবশ্যক । 

শুভাকাদ্ধী উৎসাহী মিভাদদের অনুরোধে 

লিপিমিতার সাহাযা ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। 

ভোমরা শুষে বিলীন হও আর 

কুটির ভেদ করে _ এরা অত্যাচার 
বৃগ্তন ভারভ বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাবার 

লয়েছে নীরবে - তাতে পেয়েছে অপু 
সহিযুতা __ সমস্ত দুঃখ ভোগ করেছে -- ভাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। 

--- বিবেকানন্দ । 
সংগ্রাহক -- ৬৪৫৯ ভদৰ চপ চন্দ । 

ঙ৬ 



জাগে। 
»” আক্ষর প্রসাদ সেন 

( রহড।, ৯৪ পরগনা ) 

ভেঙ্গে ফেল এ পাষাণ বেঙগগীরে দেবতা ওখানে নাই 

দেবতা দীড়ায়ে বাহির হুয়ারে হৃদয়েতে নাই ঠাই 

কাদিছে দেবজ। স্থান দাও বলি অশ্রু জলেন্ডে ভাল' 

মহাপাপী তুমি মন্দিরে গিয়! পিটিছ তখন কীাসি। 

কি হবে বল ধ্যান জপে আর হৃদয়ে যদি ন! ডাকে 

কি হবে বল তার নাষ গানে যদ্দি অন্তরে পাপী থাক 

মানুষ গডেছে মন্দিব সব ভগবান গভে নাই 

মানুষ গডেছে ভগবান, তবু হৃদয়ে পায়নি ঠ1ই 

নরবপী নারায়ণ আজ তোমার আসন তঙ্গে 

প্রাণের বেদনা তোঙষাবে জানায় হু ফোোট। চোখের 

জল । 

ভগবান আছে নর নারায়ণ মাঝে আগে তার পুরা কর 

নারারণ সেবা বে শ্রেষ্ঠ সবার হৃদি মাঝে তুলে ধর 

অন্ধের ভুমি হওগে। যি অনাথের হঞ্ড নাথ 

হরবলেরি তুমিই শস্তি ধর তাহাদের হাত 

হতে পার তুমি ধনে দীনহীন হৃদয়ে তৃমি যে বড় 

ওঠে! জাগে ভাই সবার হৃদয়ে প্রেমের মহল গড় । 

কোথা হনে আজি আনিয়াছ হেখ। 

কোথা বল চলে বাৰে, 

ঠিক কি জান একবার গেলে 

হারানকে ফিরে পাবে? 

গু 



নববষের গান 
-- জ্রীরাআমোহুন সান্গকার 

€ বীন্স্ঞম ) 

অঅস্াানিশার ঘোক্স কেটে পেকে, বাকি বিজক্ম তুষ্* 
পুবেক্স আক1শ্েে উঠিয্াাছে ওই নবীন দিনের স্ুখ । 
ওপাশ ভখাভিয়া এ পানে আঙ্ল যারা তারাও শিক্সাহেে ফিরে, 

মেঘনা, পচ্দা, সধুমতী আনল কশ্োভাক্ষেক তীরে! 
পুরানে! খা ছিল আবজ্র্না সম ভড়ে শেছে বন দুরে? 
নবীন জীবন নবীন আমা! কআাসিচ্ে নবীন “কনকপুজে? । 

ঘুশিকিড় সম এতসছিল স্বাকা বব - পিশাচের বেশে 

তারাও ভবে গেছে, সবীন এসেছে পানা বাংল! £দশ্শে । 
স্শভ শহীদের রক্তে খোয়া! -- স্বাধীন বাংল! ভূন । 
হে নবীন [ আক্ি ততোমাস্স বন্সিছ্ধে হরবে বাজায্ে হুল্দুভি । 

যার। ল্লে শেছে, নরক ঢেলে মাতৃভ্ঞম বাংলান্ছে. করেছে 

কাজল 

আলাম লেখনীর শপথের জেতা মানের বুকে রইতে চিনকন্প । 
আন, দিযে যার। মান্ব, রেখে শেছে বাঙালীন্স নবীন হাতে 

স্য্শানের বুকে “০সানার বাংলা” হাসি ফোটানোর আশাতে ॥ 

উড়ে গেছে কত আজীবন - প্রজাপতি, ঝন্রেছে কত শতদলঃ 

ভেঞ্জে শেছ্ে কত সুখে বাধা নীড়" বব্রেছে অশ্রু | 

একো যদি 5হ নবীন বধ, শুনাযে নতুন ম্ুত্রঃ 

বাংলার বুক হতে এ স্বার্থের বিষ কর কর তবে দৃত্র ॥ 

নব প্রদ্ভাতেন্র নবীন শোভ্াস্ত নতুন আলসন পাক্কঃ 

নব আভ্ভব্রণে সাক্জিঘা আধনসিছে নবন্াপণী বঙ্গ মাত | 
হ্্গেঙ্ে তে থ্রাশ, তুলেছে হবে গান ০সই স্মরে ন্বাও জ্ছন্দ । 
আকাতে বাতানে ভানসিক্েে যে আজ নব কুলের গন্ধ । 

শোন হে বাঙালী শপত্ের বাণী, 'মালস। শুধু ভ্ঞাই ভাই, 

হিন্দু - সুসলিম এক ভালে থাকি ভেদাতিদ কিছু নাই । 



যক্ষের ধন 
-- গোপা মুখোপাপ্যায় 

সিল্কের ডাল। খুলি - চুপি চ.পি 
বহছ,ক্ষণ ধরে - চেয়েছি আনন্দে 

ভয়ে, আন অবাক বিস্ময়ে, 

সম্পদের পানে 

এন্ড মণি মুক্তা হেম - এর আগে, 

দেখিনি জীবনে ! 

দেখিনি এমন ক্বাঙা - প্রবাজের রাশি 

সবুজ পার! নীলা, রাখ। - 

পাশ! পাশি ! 

কি বিপুল এশ্বর্ রাশি সম্মথে আমার 

তবে ন্মাজ আমি হতে পারি 

এখনি সম্রাট ? 

হীরকের শুভ্রহ্যতি জ্বলজ্বল, করে উঠে 

ভাঙাল স্বপণ। 

জেগে উঠে চেয়ে থাকি 

ক্হান্ুক্স মতন ! 

হায় - একো মপি মুক্ত" নয়, 

নয়নের খল ! 

€( হাওড1 ) 

হাদয় রাঙায়ে খুন "৮ 

হয়েছে প্রবাল |! 

স্মৃতিগুলো “পান্না? হয়ে কাছে, 
ব্থ। যত জমে জমে 

হয়ে গেছে 'নীল।' 

ওগে। এতে। হেমা নয়ু। 

আমারি অতীত ওষে, 

“ফসিলের' মত জনে, 

হয়ে গেছে শিলা]! 

কুপণের মত যত জমান রতন 

আগুলিয়। বেচে আছি 

যক্ষের মণ্ডন ! 

লোহার সিন্দুকে নর - মনের সিন্দুতে 

জমিয়ে রেখেছি সব - 

আমারি এ বুকে। 

৬৪ 



জ্ম্দর 

সোমনাথ গট্োপাধ্যাত 
1 বাণণপুর বর্ছামান ) 

পাহাড়ের গায়ে শুধু শ্বেত তৃষা ঝরে অবিরত 

অশ্রাস্ত হিলোলে পাপিয়। গেয়ে চলে গান 

সদ্দং লৌন্দর্যদলাকে অরুণের ক্ষুব্ধ সমুখান 
অপুর" অপুর টে পাহাড়ে জীবন পরত. | 

ঝণ”। সুন্দর, পাহাাডের গা বেয়ে যখন বিকিরণ 

করে সমগ্র “দীন্দর্ধা, পল্লপবিত বৃক্ষের গুভীকন 

শুধু জীবন দর্শন খোল! থাকে মানর অভান্তরে 
ভাবনার দোলায় দোলাযিত্ত, আক পিপাপ' 

কাতরে 

কোনদিন সহঞ্জ হয় ন| মন বিক্ষত কলেবরে 

বেছুইন মন অস্পষ্ট থাকে, আঙষ্ট পাপডির ন্তুন্দরে। 

ক্লাস্ত বলাকা উডে ঢঙে এক সারি দিয়ে, 

অফুরস্ত রুধির ঝরে আকাশের কোণে 

ছে জীবন্ত সুন্দর, ভূলে গেছ প্রকৃতির শোধনে ? 

নাকি চিস্তার অপূর্ণ রাজ্যে ভেসে গেছ নিজ 

স্বরে? 

শঞ 

দাম দিও তুমি 
- জাংকযর় বন্দোপাধায় 

€ হাগুভা ) 

ঘাঁবার বেঙ্গার় শুধু বলে যাই 

তুমি মোরে কর ক্ষমা, 

আমার স্মৃতির রুদ্ধ হুয়ারে 

বাথা বে অনেক জমা। 

খু হু 

আমার জীবনের এক তার়াতে 

দিলাম যবে সু, 

শ্রেমে হয়ে যে ধন্য 

গেল সে বহ,দুর ॥ 

৬ 

ভোমার 

টি 

জীবনের এই দিনলিিপিতে 

লিখিন্থ তোমার কথ!।, 

তুমি আমার মানসী, দেৰী 

বুঝিও মনের ব্যথা ॥: 

সঃ 

অশেক ব্যথা দিয়েছি, পেয়েছি 
আজ ভূক্যের মাশুল গুণি, 

প্মৃতিট,কু শুধু নখে যাই প্রিয় 

মিনতি। গাম দিও ভুমি ॥ 



বুঝতে পারিনি 

- সুভাষ চক্রবস্তখ 

( ভ্তিপুর' ) 

ভোমার হৃদয় হয়তো - 

কোমল হতেও পারে, 

আমি বুঝতে পারিনি ! 

তোম্বাঝ ভালবালা, 

হলেও হতে পানে নিখাদ, - 

আমি বুঝতে ঢাইনি 

অভিমান তোমার, 

তোমার প্রেমের প্রতীক । 

মি ভা বুঝতে পাঝিশি 

তৃমি যে আমার জীবনে 

আশিস অথবা অভিশাপ, - 

আম ভ্ভা খুজে দ্রেখনি' 

জানি, তুমি আমার - 

বাস্তব প্রেরণ! 

ভূল করে ব্যথ! দিতে চাই না 

ক্রিকেটের বিজয় পতাকা 

- অনামিকা চাটাজশ 

( উত্তরপাঁড়া, হু,গলী ) 

ভারতীয় ক্রিকেটের বিজয় পতাস?, 

একে একে বিদেশে হচ্ছে প্রোথিত! ! 

নিউজিল্যাণ্ডে মাত্র বছর তিনেক আগেঃ- 

মেভেছি আমরা স্কাবার লাভের গৌরবে ' 

তারপর ওয়েষ্ট ইপ্ডিজ মোদের কাছে হারল, 

আমাদের গোৌবরন আরও আনেক বাড়ল। 
আবার রাবার পেলাম ইংজ্যাগ্ডের মাঠে, 

স্কুল কলেজ বদ্ধ হল মন বসল না পাঠে। 

এমনি করে এক এক শে, 

বিজয় পতাকা উঠছে নিমেষে। 

আজকে আমর! সকলে আনন্দে আত্মহার। 

দ্বেশের শোৌরবের কথা বায় কিভুঙ্গতে পার।? 

আশ! করি এতে মোদের বাড়াবে না 'অহঙ্কার* 

অবার জিতব আমরা, আবার পাৰে রাবার । 

৪৪০ 



কঠিন শপথ 
-- রণজিৎ কুমার সামন্ত 

( মেঙ্গিনীপুর ) 

আবার আবির রাঙানে। মেঘে 

ক্পক্তের আলপনা গাঢ় লাল, 

কুলায়ে বিষ বিপ্লবের পদধবনি 
অজন্ম বজ, গভীরতা আমি শাস্ত শীল। 
গতর দশক বিংশ শতাব্দীর, 

পড়ন্ত বিকেলে আবর রাঙানে। 

ধুসর প্রান্তর খ'। খঁ! আমার চোখে, 
ঃআলে। চাই'; “প্রাণ চাই', দীপ্ত মিছিল 

বয়ে বেড়ায় বিদ্রোহ শ্লোগান পথে পথে, 

সাথা লক্ষ তারুণ্যের হল্লোল 
শপথ নিলাম রক্তের আঙপন। বুকে 

আমি শান্ত নই - শাস্তি চাই", 

'ইতিহাস' লিখে যাবে ইতিহাস বাংলার 

পুব পাশ্চম এক 

সব এক রক্তের আলপনা 1 

আবার আবির রাঙানণে। মেঘে 

রক্তের বিভীযীকা, বিশিণ” চীতকারে 

ভরে গেছে বিষাক্ত বাতাস 

বিপ্রবের হবে জয় আজ এই কঠিন শপথ । 

& 

জয়ের মিছিল 
» প্রণব যায় 

(ছর্গাপুর - ৫) 

মিছিল-_ 

চলেছে জয়ের মিচিল। 

ভয়ে, বিস্ময়ে, 

জনতার জয়ে 

কাপে ছুশিয়াদারে'র দিল. । 

শত বাধ ঠেল 

মেহদ্ভী মেলে 

আকাশের গায়ে 

বহ,শত পাপে 

ইমারত কাপে 

ভাঙে প্রাসাদের 

গুগ্ুকক্ষে কালোবাজারীরা, 

মজুতদারের হাতে - হাতকড।, 

জমার - খাতায় ,হিলাবের গডমিল | 

বড ” দালালেরা 

ভযে আধমর। 

শোষণের - মুঠি শিখিল। 
লাঠি - বেয়নেট প্রতিহত ক'রে 

আকাশ - বাতাস মুখরিত ক'নে| 
বাঞ্পথে দেখ মিল। 

ত'পায়ে মাড়িয়ে, 

শত্রু ভাড়িযে, 

চঙেছে জয়ের, গিছ্লি । 

চিল | 

খিল । 



ছড়। আব ছড়। 
পালাল ঘোষ 

€ বাটানগর ) 

চ.চভোর পুঁট, মাপীর তাল ঠুকছেন বঙ্গোতে। 

ছোট মেঝে কুস্তী, মরু 

বিয়ের আগে নাডত শাটার গাল - গপ্প আনেক হালা 

এঙ্খন কাজ! কাকের কথায় এনা 

নস্যি গুরেে নাকের ভেতর 

ছুরি কাট! - চামচে বললে দাস মেসে । 
ভাই দিয়ে খামচে ক 

মোশগজাধই খেতে শিয়ে ইডেনদেতে শহর 

মিলি নাত ছাল | মশগুল সেভানে, 

ক ঘরে বসে আমন 

টযাজে। নাচে ইঙ্গ খোকা! শুনি ভাহা €বতারে। 

আধফি.কান্স কঙ্গোতে, লহ 

সেখাস্ত দেখি বট,ক মাম? 

প্রকুন্ডি এবং আত্ম।। মানুষের এই ছুই দিককে আমরা 

যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন বত মী সম্ভব এদেন 

ছটিকে পন্সিপূণ অআথগুতার মধ্যে সম্মিজিভরূপে দেখা! আবশ্যক । 

আমরা থেন এই ছুটির অনভ্ বন্ধুর বন্ধুত্ব স্যুজে অস্থযাজ 
টান দিকে গিয়ে উভয্পকে কুপিত্ত ক্ষবরে না তৃক্পি। 

_ ঝআবীজ্ররনাথ 
€£ জংগ্রাভাক -+- ৫৫৪৩৬ আপন কর ) 



নতুন মিভাদের সাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৬৭০১ সীম সরকাব -- 010০ কাগিপদ সরকার, ষ্টেশন রোড, শিব মন্দির 

, জেন, বনগী, ২৪ পরগনা, ১৮ ছাদ্ধ ও জ ঝ ঞ ট ঠ ডট পণ ত 
৬৭৬৩ আঅমলেন্দু ঘোষ -_ 01০ নিরে,দ ভৌমিক, ৯ গেট কোড. কৃষ্ণনগর, 

নদীয়।,। ১৯* ছাত্র ঘ ড জ বব এ ট দ 

৬৭৩১ ক্মতীজ্্ সেনঞ্চপগ্ত -- ১৭, সাউথ রোদ, সম্ভোষপুর কঙ্গিকাণ্ডা * ৩২, ১৩ 

ছাত্র, গ ঠ ড 
৬৭৩৪ ক্যাপটেন অশোক কুমার দাস _- ট. টি. ভ. 5, (0৮) ) 170, ০. 

হল, (0591) ) 82205 8899108,] 020108, 515, 1510 179891030৯1. ০1০ ১6 

4৯০ ৮৮ 0. ২৫ ডাক্তার জ বঝ ঞ্ে টড টঢ ণ 

৬৬৯৬ আর, গুহকাজ। -- ০০: 8209%]1007, 588,508] টীপ্ 1, ২৮ করণীক 

ক গ ঞ ড'ঢ চ ন্ 

৬৭০৮ উপেন্দ্র নাথ পাইট -- ৮, এ/২,. যোগোছ্ভান জেন, কলি; ৫৪, ২৪ 

চাকুরী, শব বিবয়' 
৬৭২৪ কমল কুমার মণ্ডল -- থানা - সরূপ নগন্, পো: ও গ্রাম - তেতুলিয়া 

২৪ পরগন্ন ৯৪ চাকুরী ক থ গ ঘ চ জজ বঝ ঞ ট ঠ ড ঢ তভ খথ দ 

৬৮৬* গৌর চন্দ্র ভড় _ ৩৭, দে সীট, শ্রীরামপুর, হ,গলী, ১৯ ছাত্র, ড 
&৭১* গণেশ চত্দ্র সেনগ্প্ত -- ০/০ ডাঃ পি, সি সেনগঞ্ত, নর্থ বাদর ঘাট, 

অরুদ্ধতী নগর সাউথ আগরতল।, ব্রিপুরা) ২* ছাত্র ক গ ও জ ঞ ভ টড 

মনোবিছ্| | 

৬৭১২ গৌর চত্দ্র সরকার -- ০/০ লল্দ্রীনারায়ণ সরকার, মঙ্গপ্রাপুকুর লেন; 
কৃষ্নগর, নীলা) ১৯ ছাত্র গ ঘ ঙও চ ছ জ বা ঞ ট ঠ ডট 

৬৬৯৯ ঢচগ্ডীক! প্রসাদ ঘোযাজ গ্রাঃ ও পোঃ নাগরঙলাল বাজার, কোচবিহার 

১২ ছাত্র গ ও ঢু ট ঠ ড জ ঝা 

৬৬৯২ জয়দেব চক্রবতী - ০/০ পাইওমীয়ার হাডওয়ার ষ্টোর ৩**;১ গোপাল 

লাঙল ঠাকুর রোড, বরাহছনগর; কলি; ৩৬, ১৬ চাত্র চ জ বব ঞ ট ঠ 
ড ঢ দ 

৬৭*৭ জর সাহ। - ০/০ সমীর চন্দ্র দাস, ৬২/৩, বলরাম মঞ্জুমদার স্ত্রী, 
কলিঃ ৫ ২* ছাত ঞ ঢ মিতালী। 

পি 



নতুন মিতাদের নাম ও পদ তালিকা 

৬৭২* জলিরায় _ নিউ টাউন। ২৯ বেকার, গ অব ঢ দ 

৬৭১৬ তপন লরকার - ০/০ সুকুমার দা নিউ উকিলপাডা রায়গঞ্জ পশ্চিম 
দিনাজপুর ২৩ ছাত্র ক থ গস ঙ ঢ 

৬৬৫২ দিলীপ কুমার নাথ - [020660 00201097059] 08010 98001901008 

07800) 95805 £৮০এএ 02788 ২৫ টাকুরী ক গ বন্ধুত্ব বাণী উপহার খিশিময 

৬৬৫৯ দীপস্কর দাসগ্গ্ত - চারুপ্রিয় ভবন পারবতীয়। ফিডার রোড পোঃ তিনস্রকিয়। 

ভিতরগড় আসাম ২৩ শ্িক্ষানবীশ জ এ ঢ গল্পের বই পড়া 

৬৬৬২ দীপংকর নাথ - ত 0 99866] 9 0০ 1010617)5৩18706  €50119£5 

01089 7 98170 ২০ ছাত্র গ ও ট ঢ অটোগ্রাফ সংগ্রহ 

৬৬৬৪ দেবাশীষ চ্যাটাজীণা » 1919515--6 72০ 9307: ছট01079,2 
৬৬৭৭ দ্বীপক মাইতি - ৪83 স্র ্ে ০৪এ-৭ে০ 22 906079, 820850098 9 

[801087 ১৬ চাকুরী ৬ ঢ মিতালা 

৬৬৭৮ দ্বেবপ্রসাদ ঘোষ »* ৩২/১ মাউথ এগ পার্ক কলি: ২৯ ২৩ চাকুরী কখ 

গ ঘ চ ছা ঢ 

৬৬৮৩ দেবদাস রায় £6610108) 901৮ 0299 ৪০০64) 1008106 ( 099,782) 

৮০7৮ 01987 ৪ 48008008508 ২৭ চাকুরী ক খ গ ঘ ও জজ বা এ 

৬৭০৭ দীপক সাহ! গড; কোয়াটার ব্লক বি/১, বহরমপুর মুশিদাবাদ ১৭ 

ছাত্র গ থঘ ঠ 
৬৭১৯ দেব কুমার বসাক 5 দ্দ ০১ 0:6705 4 দ্র ৪80 10680110799 

লড36781980-19 (4 ৮) ২৩ চাকুরী ঞ ট পত্রাঙ্গাপ 

৬৭২৬ হুলাল চক্র পাল 9709০ 20510 7০০70 0 7১, ০. 88106102952] 

2১7, 98081657 20912005 7311097 ২* ছাত্র গ ঞ ড ঢ মিতালি 

৬৭২৮ দিলীপ ব্যানার ০/০ শ্রীকুমার ব্যানার্জা নিউ দঞ্জালপাডা দ্িউডী 

বীরভূম ১৭ ছাত্র জ ও 

৬৭৫ দীপক কুমার দে ৭৩ আনন্দ পাঙ্গিত রোড কোলকাতা ১৪ ১৯ 

হা গঞ্জ ঝ ঞ্ ডট ণ ও 

৬৭৪৬ দিলীপ কুমার ্যাটাজী ( বয়লান ইঞ্জিশীবার ) ৬৮ খাষি বন্কিম চক্র 
রোড নৈহ্রাটী ২৪ পরগনা ২৫ চাকুণী কগথঘঙছজবীঞ ট ঠ ড ঢ 

প্খ 



নতুন ফিভাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৬৭২৫ নিতাই চন্দ্র রায় 00154 95010 01 12031 755৮৬, 987১৪৪৪৯, 

88800 ২* চাকুরী গ ঝ ঢ র 
৬৭৪* মিমাই দাস ব্যানাজদ্রী  1)17,81১81001)8 96896 78০7 298৬7) 

8১৬02)1-1 ১৯৫ চাকুরী ও ঞে ঠ 

৩৬৫৭ পংকজ কুমার ফোলে ১০০৬৪, 08080 01 1750, 7০:05118, 080836. 
৯৫ কেরাণী জ ঝ ঞে,. 

৬৬৬৩ প্রদীপ ঘোষ ৮৪ বেচারাম চ্যাটাজ্ছর্ণ রোড রেছাকা! কলিকান্ত।-১৪ 
১৭ ছাত্র জজ বা ঞ্জ টড 

৬৭৯২ পরিমল দ্বেববর্ধান 910. লঙ্গিত মোহন দেববর্জান অভ্ভয়নগনা, ছযাগয়ভঙ্গা।, 
ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র গ জ ঝ ট মিতালী ছবি আজাক। 

৬৭১৪ প্রচ্তোৎ কুমার মিত্র মেডিকেল কলেজ টুডে হোষ্টেগ ২১৭ বি. বি গাজ,লী 
হ্রীট ক্ষলিকা্া-১১, ৪৮ চাকুরী গ জ ঞে ত 

৬৭৩৯ পরেশ কুমার সাহা ১. 0, ৫08816800 587 (908818800 119. 
১৮৪৬০:০)০ 0০98110878, | 

৬৭৪৭ প্রবীর কুমার ব্যানাজ্ভ্রখা *রত্বা। চক্দ্রলেখা” কে, সি, মাধুর ফ্রাট-১৯ খার্ড ফ্লোর, 

২৩৬ জোয়ার লারকুলাম্স রোড কলি-১০। ১৬ নাবিক গ ও জব এঞ টডটঢণ ত | 

৫৭৫* প্রভাস কুমার সাঁ রাজাবাজার নাজ কাছারী কলোনেল গোল! মেদিনীপুর: 
১৯ ছাত্র কউঞ্ টঠ ড তঙ্গ | 

৬৬৬৫ বিক্য় কুষ্ার হালদার [51705 ( 6৪: 01১001970 018770)7) 1, 0.. 

1089880850] 70019 71109, ১৩ চাকুরী গ এ উড | | 

৬৬৭১ বিমলেন্দু ঘোষ 3০৪ 5৪:৮৪ ৪,250 [80538 ০06 [28018 1460. ০1০. 

০৪:৪৮ 41 7)1083) 00- 15৮0. 10, 0, 80০08 21887 ছু, 1১. ২৫ চাকুরী: 

জ ঞ ঢ 

৬৬৯০ বিমলেন্তু লোধ ০/০. মহারাজ। বীর বিক্রম কলেজ হোষ্টেল নং ১ 
কলেজটাল) আগ্মরতলা ত্রিপুরা; ১৯ ছাছ গঙ চ ও 

৯৭০৯ বেচাত্াম বাগ সাউথ বাকসাড়া হাওড়া; ১৮ ঢাকুরী ক গছ জ 
৬৭১৭ বিমল মুখাত্ী ৫৬, রানকান্ত বন্দু গ্রীট কি:-৩7) ২৮ চাকুন্ী খ চ জ 

এ ভ্ভ ঢ 



নতুম মিতাদের নাম ও পিয়ার তালিকা 

৬৮৮০ সভার উত্রবর্ী হীরাপুর কআমবাগান ব্বার্ণপুব বর্ধমান; ১৯ ছাজ এড 
দ মিতালী 

৬৬৮৯ মিত। ব্যানাজীণ বরহড়।; ১৫ ছাত্রী এ দেখ 
৬৭৯০ মিতা ঘোষ কলি:-১১, ২৬ গ ঘ ন্ছ জ বব ঞ ট ঠ ট 
৬৭৬ মদন গোপাল বাজাজ ৮. 0, 8029906 0801097 1105 88880 

৩৩ কথ ট ছ ডট দ 

৬৭৩৬ মলয় মি ১/১ বৃন্দাবন পাল লেন কজজিং-৩, ২৯ ছাত্র কখ গজ ঝ 

গর ঠডণপদ ৃ 

৬৭৪৩ মেত্রেয়ী দত আগরতঙা ত্রিপুর ১৮ ছাত্রী ক গ ঘন জজ ট 
ছবি আক! 

৬৬৯৭ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় গ্রাম ও পোষ্ট বাছির গান! কোচবিহার ২১ বেকার 

কথ গ ও এজ 

৬৬৫৩ রণেন্দু বাগচী 0100০186508 4900065500১ :0. [009108]  8181017)0 

১৫ চাকুরী গীটার বাজন। ছবি আাক। 
৬৬৬১ রুদ্রেশ্বর ঘোষ ০/০. সুবোধ দে ১৬ রাঞ্জবলভ *সাহ। তেন, রামকৃজ্ঞপুর 

হাওড়া-১ ৩২ চাকুরী কফ খ এ 
৩৬৬৭ রঞ্জন ম্ভুমদার বিবিগ্রাম পো; ও জেলা, মালদা ২৩ চাকুরা 

গঙ বা । 

৬৬৭৩ রবীন্দ্রনাথ বাগচী [০,. -_- [109017১7)875082 208)১0000 1311007 ৪০ 

কেমিক্যাল ইজি: ক খ গ ও ছজবঝড়ঢ দ 

৬৩৬৮১ ম্ঙজন রায় গ্রাম ও পো: - গোবরডাঙ্গ। ১৪ পন? ১৮ ছা খ গা 

ঞ& ড গণ $ 

৬৬৮৮ রমেশ চক্র রায় রবীজ্ শিক্ষ। নিকেতন দিনেমার ভাঙ্গা গোন্দলপাড। 

চন্দননগন্ধ হ,গলী ৩* শিক্ষক গ 
৪৭২৭ রত্বেশ্ব শায়েন £0-2 292924% ০০৪]০০-)9 0 € 6৮৪ ৬1 ৪ £) 

18208055790) 815015-46 ১ ঠ৮সনিক জ বাদ 

৬৭২৯ রতন চজ্গ বলির ০0/০, ০0802) 82095 টি ০০৪০৬: 9923) 1081- 

0৪ 01889. ২২ ব্যবসা! কখ গ ধ্াধধার উত্তর বাণী সংগ্রহ 

গ$ 



নভূন্ মিভাদ্দের নাম ও পরিচয়ের তালিক। 

৬৭৪১ ক্বাখাল রায় সাং-দেরবিল! পোঃ-_কৈজ্ুডী ভায়। কাটিয়া ১৪ পরগনা 

২২ ছাত্র কগওঙওগঞ্ টডর্ণ | 
৬৭৪৪ রাসবিহারী চক্রুবর্তা 85 9ঠ80105 99955%7  006700002  23০20708 - 

৩৫ চাকুরী জ ঝ 

৬৬৫৫ শ্রীপর্ণ চ্যাটাজশ গাঞজোল, ১৬ ছ্থাত্রী গ জ ঝ এ ঠ ডট দ 

৬৬৭৪ শ্টামল কুমার দে শশীধাম সেওডাফুলি হূগলী; ২৮ চাকুরী কজ ঝ 
ঞ টড ঢ ঠ 

৬৬৮১ শংকর সাধুখখ। ০/, গ্রেট ব্যাঙ্ক "অফ ইণ্ডিয়া পোঃ আসানসোল বর্ধমান 
২৫ চাকুহ্ী খ গ ঘউ জ টডঢ দ | 

৬৬৮৭ শিবাজী পাল সোনাতোরপাড়া সিউড়ী বীরভূম; ২৩ চাকুরী জ এ 

৬৬৯১ শংকর কুমার টেন রামকৃষ্ঞজ মিশন বয়েজ হোম রহড়। ২৪ পরগন। 

নিস বৃদ্িনুপল্া 

৬৭০৪ শুভাশিষ চৌধুরী ২১৬/২ বামাচরণ রায় রোড বেহাল। কলিঃ-৩৪ 
১৫ ছাত্র ঠ এ 

৬৭১৩ শ্যামল কুমার;কর ১২৮ কিডান্ব রোড আড়িয়াদহ কলি:-৫৭1| ১৫ ছাত্র 

কখগঘডঙড জব ঞ]| ঠ ডভ ঢ ণ ত 

৬৭২১ শুভেন্দু কুণ্ড 25/5575 £১9778870 15028) 7951) তলা 1951178 5 

২০ ছাত্র গ ঘচ ট ঠ|ড ঢ ভিউকাড ঘা 1), 0. মিভালী 

৬৭২২ শিৰ শংকর|মজুমদার ডিপুটী কমিশনারস অফিল পুরুলিয়া ৩৮ চাকুরী 
ক গছ ঞ 

৬৩৬৫৪ নুরজিৎ দ| (14190660856) 661) 39008158,0 1755 85108 1১621705606 

০1০, 56 &. ₹. 09. ২ 
৬৬৫৬৩ সমরেশ 

ছাত্র গজ বাড 

৬৬৫৮ ম্ত্বীর কুর্টার বাগচী [001694 09201097018] 98015 [565]1 90107885 

2০৪০ 72. ০. (98০: 0৮.-905100828 &85500) ২৩+ চাকরী গঙছজটঢন 
৬৬৬৬ লৈয়দ গঁহমদ খুরশীদ রেজা ১০/এই$ আজীমগ্ুর অঞ্চল ঢাক1-€৫ বাংলাদেশ 

রি 

২১ ছাত্র ঠ ভ মিষ্ালা 

সৈলিক জ এ 
ল গ্রাম কেন্দ্রগড়িরা পোষ্ট -খয়রাসোল জেল! বীরভূম ১৭ 



নতুন মিভাঙদের নাম ও পরিচয়ের তালিক। 

৬৬৫১ শুভ প্রসন্ন চক্রবন্তণা 910. হছথ্থি প্রগন্স চক্রবতীঁ প্লিডার জীবন পাল গােন 

বিবেকানন্দ রোড পোঃ+ ছে: - হু,গলী ১৮ ছা খপ ওজবাটডঢডণপছ 

৬৬৬৯ হুৃখদীপ জে চৌধুরী ০0/০ ত্বীজেআ নাথ লে চৌধুরী আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি, 
দাঙ্গজিজিং ১ ১৬ ছাত্র শু ট ড 

৬৬৭* লুদীপ কুমার দে ০1০ শ্টামাপদ দে, গ্রাম-- ধর্শপোডা, পো; জক্ষিণ 

রন্ুলপুর, হ.গলী :_-২* ছাত্র গ জ বা ঞ ঢ দ মিভালী। 
৬৬৩৭২ সফিকুল বিশ্বাস (রাজু) গ্রঃ+ পো:-- ন্াবনপুর মুরশিদা ধাম, পুলিশ ষ্টেশন দমদম 

১৮ ছাত্র ক গ ও ঞ ট ড ঢ আকা | 

৬৬৮৪ ন্ুাপয়। মহিস্তা কলিং ৪১, ১৩ ছাত্রী ও জ ঞ ঠ 
৬৬৮৬ নত্য রঞ্জন বিশ্বাস ০/০ কাজিপদ বিশ্বাস ২1৪৫৯, কাপাস ডাঙ্গা, হ.গজী 

২৪ শিক্ষক গ ঠ ড ঢঞ ণঞ্ছ 
৬৬৯৪ ম্ভাষ চন্দ্র সরকার ০০ গঙ্জাধ্র সরকার ৪৬, শেঠ বাগান রো, 

কলি: ৩৯; ২১ ছাত্র ক ও 

৬৭১৫ স্বপন কুমার বিশ্বাস পোঃ- গ্রাম বাহাছুরপুর, জে:- নলীয়া, 
ভার! _হেলপুকৃতিয়া, ১৮ ছাত্র জ ট ঠ ড 

৬৭১৮ সমীর পাল ০০ রাজন ভক্ত ১, মালাপ্রাড়া রোড, গ্রাম অতিপুর, 

পোষ্ট -শ্যামনগন, ২৪ পরগনা, ১৭ ছাত্র ও ড ঢ জগ 

৬৭২৪ নুপ্রভা ভৌমিক, মানকাতর,। ১৭ ক গ ঘজ ঢ দ (বিদেশী মিতাচান) 

৬৭৩৬ সুব্রত সেন ০/০ জ্কানকী ফাস সেন ইন্দেকট্রক সাপ্লাই অফিস রোড, 
বিষ,পূর, ঝাকুড়া, ২৪ ব্যবস। গ ঞ 

৬৭৩৭ ম্বধীর কুমার ভট্টাচার্য ৮/১এ, শাস্তিরাহ রেড, বালী হাওড় 
১৮ ছাত্র গ ঞড ঢ , 

৬৭১১ হিরণুয় .দাস, ৬৫, কিংস যো, পোঃসরোজ ম্বোভ, হাগডা-১ 

১৯ ছা ক থ গ ও টঢ 

৬৭৪২ হ্ারাধন বধ্মীন। বি, এম, বম্দমন রোড)  স্বামেশ্বরপুন্ধ। ২৪ পত্গল! 

ভার! -হাসনাধাদ। ১৮ ছা ব গ এ লেখ! | 

ষ১ 



বিশ্বমিভাব্ি সঙ্ঘ 
৪৮, রাজক়ষ্ণ স্রীট, উভক্ম-পাড়; হুগঞ্সী 

সফৈশাখ-টজ্চ্য্ -_ ১৩৭৯ 

আয়েছশ বধ গ্রর্থম শপংখ্যা 

বিশ্বমিস্তাংদর নানেক্স ভাঙ্গিকা 

ছবেগ্ধী সভ্য ব। বিখ্বনিক্ভ। নাঙ্জে যে সকল্প মিতাঙের অভিহিত 

কর! হয়েছে তাদের পুশ” পরিচক দিশপিমিভা পরবতখ সংখ্যায় ও্রকাশ 

করা হন্গ |! খঅআপসাবধানতস্াবশততঃ যার্দ কোন মিভার পবিস একই 

ভানিক। থেকে বাজ যায় তবে সংঘকে তা জানিয়ে নিজে লিশিশ- 

মিভার পক্বতর্ণ সংখ্যায় ভাদের পরিচয় প্রকাগ কর! হবে । অনুরাগ 

বা সতের বিষয্পের পর্বতে” যে সাক্ষেন্তিক চিচ্ের ব্যবহার ক 

হুরেছে একনি ভাগপর্য তৈজেশিক মিভান্দের ও নতুন মিতাদের 

পরিচয়ের স্ভালিকার সুচনাতেই প্রকাশ কয়। হয়েছে । বাক্ছুল্যহেতু 

এখানে তাল পুনরাস্বৃত্তি করা হল না। 

৯ 



বিশ্বসিভাদে নাষের তাঙ্গিকা 

৪০২ আমর কুমার জা  £2971)861189, হু 3. 90210191878 23080 

[088০ 24 528189809৪9 ৩৪ চাক,রী গ ঠ ঞ 

৫৫৯ আরুশ কুঙ্গা ভন্টাপাধ্যাক্ 9/০ 08100৮68 £00151738 & 0089. €০, 

212, (০৮, 71৩৩ (8986) 091-1. ৩৭ চাকুরী গা ক নু ৬ বাগান 

৯৯৪ গ্মিয় কুমার মুখখাশী প্রাম- পোঠ- জয়ক্ু্চপুর বাণকুড়া ২৫ ছাত্র ক গড ঠ 
ছোটগল্প খ কবিতা জেখা 

৩৪১৮ আমল কুমার বস, ৯; মহীতোব বিশ্বাস জেন কাঠুরিয়। পাড়া কফনগর, 

নদীয়। ১৫ দ্াঞ্জ বাট গল্লালেখ। কারিগরী 

৩৮১৩ অশোক কুমার সামন্ত ৮৯/এ, লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩ ২১ ছাজ্জে ঠ 

ফাষ্টডে কভার মোটর চালল্প। বাইফেলস,.টিং 

৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা ২৪।এ, চিৎপুর ব্রীজ এযাপ্রোচ বাগবাজার, ক্লি-৩ 
২২ ছাত্র চ ছছ গ বাগানকর। বাইবেল র্লাপকর। 

৪৪৭১ অর্ণব কুমার ঘোযাল ০, শি, ৮-381/2) 95০6০07-2 82510108615 108652 

7, 0. 1010৮ 238%100005) 13807 চাকুরী সমাজসেখা অভিনয় 

৪৬৬৪ অরুণ কুমার ঘোষ ডি, এন, মিআ এণ্ড কো: ১৬৬ ওলুড চীনাবাজার গ্রীট 
কজি-১ ২৩ ক হইতে ঢ অভিনয় চিত্রাঙ্ষণ আবৃতি 

৫৫৭৬ অরুণাভ ঘোষ ০/০. বেচারাম দোষ এম, এ, বি, টি. গ্রাম-দাতসর পোত- 

হাটশী হ,গলী ১৬ ছাত্র ঠ গ 
4৬০৪ অজিত কুমার বিশ্বাস (সান্তাল ) ৪11 55 ৭. 05 5985 2৮৪, 18৪ 

1)0208127”5 88:08) ১১ ছ্বাত্র জ বন্ধ চ কটোগ্রাফী ইলেকটনিক,স ড্রাইভিং 
৫৫২৮ আদিভ্য সাধন মুখোপাধ্যায় আলবেলী পূর্বপল্লী শান্তি নিফেতন বীরপ্ডুম 

৬৬ [ অবস্ধপ্রাপ্ত কল বৈজ্ঞানিক ] ঠ এ 
৬৬০৫ শীষ সরকার ০/০, তুষার কান্ধি ঘোষ জোতকমল জাঙিপাডা সুশিদাবাদ 

১৯ সাত খ গজ জ ঞ ট ড ঢল 

৪২৯২ ইরা ব্যানাজী মশাগ্রাম বর্ধমান ৩২ গৃহস্থালী বিল্লেশের সঙ্গে 
যোগাযোগ 

৩৬১১ উষ্ষেশ চঞ্র বিশ্বাস 125 357%8810৮ 88)5 2১০৪০ 05088195009 1] পপ 
চাক,স্বী ঞঃ ট বেছাল! গীটার বাগান 

০ 



বিশ্বমিভাদের নামের তালিক। 

৭৫৮২ কল্প নাার়ণ ভট্টাচার্য প্রাঃ পোঃ- কজ্যাপপুর ভ্রিপুরা ২৬ পিক্ষকত। জ 
ঢ গু বন্ধুত্ব দর্শন মানবমন আধ্যান্মিকত। 

১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দ্বে গিরিবালা হোমিও ছল পো:+জে: পুরুলিয়া 
৫৮ চিকিৎসক (ভোমিও ) গ চ ছ ভতাতি বাঞ্জালাছের সঙ্গে পত্রালাপ 

৩৪৭৭ ডাঃ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য্য 2. ড. 9০, শর &. . চও৮াযওজ 88৪৮৮, 

9072500109৮ 1০০ (86811500177 [০০ 0০০04, 2361098৮ ২৫ ডাক্তার ও জ 

ঝট ঞ থঘগ 
ও৪৭৮ গৌরাঙ্গ পাল চৌধুরী [. খ. 9. 15:87] 01০. ঘ্. ই. 0. ড158-84 

২৪ ভাকুরী ও চ ঞ্ টঠডজ 
২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায় হাওড়া ৩১ গৃহস্থালী ক গ ছ জ এ 

পশ্ডপালন 

৩০৬ গোপাল চজ্া দাস পি-১৩০ মুদিয়ালী রোড কলিকাত1-১৪ »৭ হ্থাত্ 

ট ঞ » ৃ 
৬৯৭৪ চন্দন গাঙ্গলী গাজ,লী ভিলা মহাপ্রভু পাড়! রাণীঘাট নদীর। ২* ছাত্র 

ক ঙ ছ ঞ ট 5 
৬১১৭ চিত্র! ভট্টাচাধ্য আসাম ১৯ ছ্থাত্রী চিত্রাঙ্ছন 

৪৪ জগল্লাথ জানা ২৩ এ, পি, আট্য লেন পোঃ-সেগুভাফুলি হ,গলী ৩৭ 
ব্যবলা ঠক গ ঞ মুদ্রা সংগ্রহ 

৫৬৮৪ জীবন ভঙজ্ 96০%86৪ & :[109508 ০£ (1) 1560. 0109. 0০9018)00 

৮067৮ 1, 0, &109819 15291 706. 19008018200 15981 ১৮৪৮০ ২৯ 

চাকুদ্ী ক গঞ্জ ড 
৬২৪৩ কোতি রজন রায় 8118 ৮১10৮ 2, 0, 9910906 840151750%1090 

২৭ চাকুদ্মী বিজ্ঞাপন 
৫৩৮৪ তগ্ময় কার্জিলাল নাগেশ্বর লাত্গ্রাম কলিয়াদ্দী পো: -সিয়ারসোল ঘধণমান 

২৩ ছাত্র গজ টড ঢ অভিনয় 

৫৯৪৪ তাপস দাল গুপ্ত 010০, 12৫0 905887; 7088 (98065 8212 

7685 10811 38090 ৮, 0. ০90৪5$-]1 11070104585 ১৭ ছাত্র 

১ জ বৰ খ 

৮৪ 



বিশ্বমিভাঁদের' নামের তালিকা 

৬৬৬৩--ডাঃ তিমির বরণ ' ভট্টাচার্য ১*৭|সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬ ৯, চাকুত্ধী 

ছ, জ, ঝা, এ, ড, উ | 
৫৪৭০-_দিলীপ কুমার মণ্ডল 81011101057 26501518258 2 00756819, 36765৮, 

081-8. ২৮, চাকুরী এ», ঠ, ঝ, ৬, ঢ ফটোগ্রাফী । 

৬১৪৮--ছেলাল দে 219, ঘ15)3 5০:50 0০05. 29. 8. ৪১. ০1০, 99 ৯.৪.০, 

২৬, চাকুরী, গ, ঘ, এ, ড, ঢ+ ও, জ, ঝ, ক 

২৬২১ -_ নীলিক্া। চট্টোপাধ্যায় কল্সিকাড1-২* ৩৪ গ ঘ জ ঝ ঠ ছবি 

২৯৪৬--নির্সল কাস্তি দেবনাথ কোঠ নং বি/2, » ১৯1১, বিশ্বকর্ম। নগর হূর্গাপুর-১০ 

বধণমান ২৯ চাকুরী, ঞেজড 

৫২৫৮--নীহার রগতন ঘোষ ফকির ন্মতি' ৩৯1৩, বেনিয়াটোলা স্ব, হাটখোলা, 

কর্সিকাতা-৫€ ২৪ চাকুরী ঞ ট ড গ ঠ 
৫৭৯১ নূপুর দত্ত জামসেদপুর ১৮ ছাত্রী জ ঠ ঢ 
৫৮৯৭--নয়েজ দেব শর্মা 192, ভা৩)0 1982:0)6206 ০1০. 866 &. ৪.0 ২৬ 

সামফ্িক অফিসার গজ ঢ কথ এ 

৬৪২৩ - নন্দতুলাল দে মোরাববা, মিষ্টাক্স মন্দির, সিউড়ি, বীরভূম। ১৮ ছা গ 

ঢু ঢ স্পোর্টস 

৪৬৬৩-_ পক্ষত্বাক্ষ চটরাজ ভান মুখাজণ রোড, হাীরাপুর, ধানবাদ, ৩৪ চাকুরী ও 

ব্যবসা স্ভঢট চক ঞ গজ ছ ঝ 

৫৪*২-__-পাক্সালাল ঘোষ, ০9 চিত্তরঞ্জন ঘোষ হায়েৎপুর বাঙলা, বাটানগর ২৪ পরগণ। 

১০ ছাত্র ঢ ঝ বইপড়। ফুটবল খেল পত্রমিভালি। 

8৪৩০ শ্্িয়তোব দে 00) 7০. 1075. 0.0:.0. 8৩০00 01)81008, &- মি 28582 

২৯ চাকুরী ঞ জ ফটোতোলা পাহাড়ে চড়া , 

৫৫৪৬ প্রণব কুমার রায় ২৩/১৬ নাগার্ুন কোড হ্র্গাপুর-৫ বর্ধমান, ১৮ হা 

থখ গড ঢ কৰিভা লেখা। 
৫৬৯৪ - প্রবীর কুমার দিনহ1! 11)0-087877% 196৮ 019০1: 05781008, 15 8270201 

885520. ১৭ ছাত্র ঞ জ ঢ ক্রিকেট সাতার। রর 

৬*১৩--পার্থসার দি বাযানাজাট 9৮৮৮০ 8815] 0£ [001 0891719হ ::8880501 

8০:৯0 ২৭ চাকুরী গজ ঝ ঢ অভিনয়। 

চ্৫ 



বিশ্বধিতাদের নামের তালিকা! 

৬*৮৬স্্পবিব্র পাল চৌধুরী, টি লি বিলভিং ছিল কাট” রোড, শিলিগুড়ি ১৬ 
কা ক গ 

৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল ০/০ বি, কে, পাল গ্রা+পোঃ গোপীনাথপুর হুর্গাপ,র-১ 

যধমান ২* চাকুরী ট 

৬১১৯ ব্যোমকেশ দাল ০/০ ধীরেস্্রনাথ দাল গ্রাঃ জালাল থাকড়, পো: কাথি 
মেদিনিপ্র, ২১ ভাত্র ক গঙওগঞেজ ডভ 

৪২২১ ভোপলানাথ মণ্ডপ গ্রাঃ1 পোহ-পুর্ব পাহাডী জেঃস্প,রুলিয়া, ১৪ ছাত্র গ 

ঝজ উপন্চঠাপ কবিতা । 

৬২৩২ মিনতি 'মজুমদ্দায় কানপ.য়»১২ ২২ ছাত্রী ক গ ্ুচীশিলী। 
৫০৩৫ [মিলন কুমার পাল 9:80809 4] ডড.15. 1... [9800105 0920625 

(7515 8৯87) 1$8,00801510875 24 0878085 ২৫ ছাত্র ঞ ট ক ছু ড শরীর 

6৮1 ঢ ও 

৫২৯৯ মনোজ কুমার সাধু 9/০ ডাঃ জি, এস লাধ, চুরুলিয়। সাধ, এষ্টেট পোঃ:+ 
প্রাংস্চুক্লিয়া ঘ্ধমান ১৯ ছাএ জজ টড ঢড 

৫৩৮৬ [মলণ কুমার ঘোৰ ০/১ ভবানীপুর অটে। এ.জন্পী ১৬-স আশুজেষ যুখার্জ 
রোড কঙিকাত।-২*, ৭ চাকুরী গ কাব্য। 

৫৮০৬ মালণিকলাল খায় [.খ.৩, (১17986 40080080 [100108 11908) [9০:৮ 

13195: ৯২ নেভী ড 

৮৩৯ রাধাশ্ত।ম 62 পাধ্যান় মামুদ পর বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিন্তালয় গ্রা+পো: পাটুলী 
বধধমান, ৬২ শিক্ষক ক গ ছ 

৮৬৮ রাখাল চঢজ্্ পাত্র (ম্বামী মীননাথানন্দ ) সাং যোগমায়। আশ্রম 

আদল্দনগর পো: জে: মেদিনীপুর ৩১ বিষয় দেখা শোনা করা ক গগ্ভ ছ 
জ্যোতিষ 

৪১১০ রমেজ্ নারারপণ অধিকারী ০/০ পাহকা শিল্প মন্দির ১/সি, কর্ণগয়ালিল 

বিলডিং কলিকাতা-১২ ২৮ ছাত্র ঠফাষ্টডে কভার 
৫৫৯০ রঙিত কুমার দত 9৪: ১৪5 6128901) 965839101০0. 70037) 

7০৪] ১৭ ছাত্র খ গ ক 

৬২২৮ লাল মোহন দেন ১৪০৫৮ 10/7 910 4£5 (1) 27192 ০.0, 1038735 

৮৬ 



বিশ্বমিভাছের নাষের ভাঙগিকা 

10641758707 888510 ২৮ চাকুরী''ক ও জবা টঠডঢ 

৯০৫ শোভেন বন্দোপাধ্যায় ২৪ কাষচজ্ চ্যাটাজী লেন। কলিকাডা-৭ ৩৩ বাবস! 

ক জ পত্রালাপ।' 

১৯৯২ শিবানী রক্ষিত খুরুট, হাগুড়া ১০ শিক্ষিকা গ জ 
৩৮২ শান্তনু কুমার চৌধুক্সী ৩৫ রাজকষণ হ্রীট, উত্তরপাড়া হ.গঙ্গী ৬১ শিক্ষকত। 

কবিত। প্রবন্ধ পাঠ ও লেখ 
৫৯৪৪ শিবকান্ি ভট্টাচার্য মাটিরারী রামপদ সেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পোঃ মাটিয়ারী 

জেঃ অঙীয়। ২৯ শিক্ষকতা ক গ ঘ পত্রাঙাপ 
৫৪৭৮ শ্যামল কুমার নন্দী ০/০ এন, বি, নন্দী হাকিমপাড। শিলিগুডি, দাজ্জিল্তিং 

১৯ ছাত্র ঢ এজ ঠ 
৫৫৩১ শিবরঞ্জন মগ্ডল। ' 89. ৩৪৮ 1798৮91  হ)৬)]88 00116659 ০£ 8৪086. 

ব)0911)8-60 ১১ ছাত্র জর ঝ ছু ড গ ঞ্ঃঢ 

৬১৬৩ শাহিন ললতান! কলিকাতা-২৭ ১৪ ছাত্রী গ ঢ 

৬২১০ শঙ্কর রায় 211 17০81080%1 0০980105% 108,008, 1151 

১০ ছাত্র ট ঞঃ 

৬৩৫২ শংকর ব্যানাজা গ্রাম: বাস,দেবপুর পোঃস বেণীপর ভায়া শাখযাইল 

হাওড়। ২৯ চাকুরী গ জ বা টউ ঠ ড ঢড মান্ধরা 
৫২৮৬ ষ্টীচরণ দে ০০ কান্তিক চন্স ঘোষ থানা রোড ভারকেশ্বর। হ.গজা 

৩৮ স্বণশিল্পা 

৮৮৬ সগত মুখোপাধ্যাযস় ১৭ রাণীসাগর সাউথ বধঙনান ২৬ ছাত্র গ ঘ ছু 

প্রাচীনপথি ও অটোগ্রাফ সংগ্রহ ডিটেকটিভ চর্চাকর। 
১১৯০ সরোজ কুমার চতক্রবন্তখ ০/০ ত্রিগ্ণা মেডিকেল হুল উ৬$11-৮, ০0. 

ভায়মগুহারবার ১৪ পরগনা ২ ক গ ঘ শু স্ছ ঞ নাটক স্ত্রী শিক্ষা 

মনোত্তত্ব সেব। ৃ 
৩৩৪৫ সমীর দে শলীধাম শেও্ডাফুলি হ,গলী ৩৩ চাকুরী গ এ জ ট ঠ 

মুত্রা /ভিউকাড” স্বাক্ষর সংগ্রহ 

৩৫৭৯ লস,ধীক কুমান্থ- দাল- 928 বিড0:911 5887 বৈদ্য 2)৩11)06 

৪গঢ়াকুরী জব খ গ ট ঢ 

৮ 



বিশ্ববিগ্ডাদের নামেক ভা. চা 

৫৮৬১ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 0৮০. এ. ৭. 4 
20578) ২২ ছাত্র গ প্রকূৃতিজদান সম্পর্কে আলো৮ 

৫৮৭০ সুধীর দাস 1591 06০০5 7181০ ৪৩০৪$০, 

০/০ 56 .১,0 ২৮ চাকুরী ড পত্রবন্ধু 

৫৯০৪ জ্বপন কুমান্স মল্লিক ১১ রায় লোন, কলিকাতা ৭ ১২৯ ছাত্র 
ড ঢ ঞ্ ক খ 

৫৯৩৪ স্বপন কুমার দত্ত 25909 5, ভা, ০, 6. 0. 276)7091 

৮, 98020709110 07 02198 ২২ ছাত্র থ ট ড ঢ ফুটবল 

টেবিলটেদিস 
৫৯৬৪ স্ুখীর কুমার মাইতি মেদিনীপুর ৫৮ অন্নদাস যিভাঙ্গি 
৬১৫* সুখময় কুণ্ড ০/০ এস, কুণ্ড, ৪৬ হসপিটাল রোড 7). ০. 

জে দরং আসাম ১৮ ছাত্ে ড ঞ্ থ গ 
৬৫৭ সৌমেন নাথ গোস্বামী [701690 [87020106578 1১৮৮০ 

51808 10859 - 2200 1০০: 17080161010 এ, 78008,,] ২৪৫ 

গা ও জজ ঞ ড ঢ 

হংখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না যাহার যাহাতে অভাব 

ভাঙার ভাহাত্তেই লোভ । 

-- বক্কিমচ্ 

সংগ্রাহক” ৩৪৬৬ সন্কা বেন । 

০ 

বির রিট রি রি টিটি ররর রি তির তির টা রিনিতার রস ইনি রি 

৮৮ 



“বশ্বন্মিভালি সম্ 

৪৮, অখাজকুফ্ ভীট, ভউত্তস্ণাাভা? ন্যগজী 

১বশাখ-টজ্যজ _-১৩৭৯ 

জযেরদম্প বধ শাম শখ! 

১বছেশ্িক মিতাঙেনত্র আতিক! 

বাংজাছদেম্প ভন্ড অন্ঠান্য ঠবদেশ্পিক মিভাদের 

৯০ পঞর্পসার হচিবশেষ টবঙ্দেশিক বিমান পাতে সবরাপন্িি চিঠি 

পাঠাইতে হবে । বাংলা দেশের নানী মিজ্তা ভিন্ন ব্দশন 

শকজ্েের পুরণ ঠিকানা নীচে দেওয়া! হজ- নারী মিতাকে সংসের 

আবধার্সরকহে ক্রম চিঠি পাঠাতে হবে? এর চিঠির মধ্যে 
০জেখক তার নিক্ষেন্স ঠিকানা আানলিযে দিতে পাবেন । 

ক্রি বিষয় গুলির পর্বতে যে সাক্ষেক্ডিক চিত্ু 

ব্যবহার কমা হয়েছে গলি এইবকপ -_- 

কফ-_. সমাজ খ- প্রাক নীতি গ- সাহিত্য ঘ শিল্প ও বিভ্ভাল 

চ - ব্যবসা বাপিআজা ৪ - ধম আআ - গান স্ব - বাজলা এ - আজ্রমণ 

টস আলোকচিত্র ঠ-»” ভাক টিক্কিট ভ স্ত  খেলাধুল। 

ড- ভঙ্চ্চত্ত শ- সাতান্স ত- বর্গানকক্া থ- হাসমুরগী 

পালন দ - অভিনয় 

মিজাছদেজ নাম ও 'পর্রিচয়ের সংশ্ষিণ বিবরণ 

গুটি একট ভ্ডাবে সাজান হয়েছে ১.৮ জঙগস্য কংখ71, নাম, 

ঠিকানা, বয়ল, স্কক্তি ও সখের বিষক্স । 

৮৮ ৪ 



বৈদেশিক ঘিক্তা্দের তালিকা 

* ৬১৩ অঞ্িত দত্ত 70, ০. 0০0৩ 12009 [০৮189515510 07065280 0820939 
৪ চাকুরী গ ঘ ও ড এ শিকার গাভী চালন। নাচ 

৫৯ ১ অনিল ঘোষ 1709708:0079286 01. 175197170570698] 7397:809186208 
2০৪৩1] ৮100 ট850002181 17098616065 09810 খৈ. ড. 14205  উ. ৪. &. 
৩৪৬ 7৩958%7০) (1)910)886 কখগওছঞ্ঃটঢটজ 

৬৭৬৮ আমিনুর রহমান লাল্টা্গ কুটির ব্রাউন কম্পাউণ্ড বরিশাল বাংলাদেশ 
১৭ ছাত্র কচ জজ বঝঞ ট ট 

৬৩৪৪ ইব্রাহীম আদিল ১৪৩ আজ্িমুর রোড ম্যাটানিটির নিকট নিউ মর্কেট 
ঢাকা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র (বিজ্ঞান) ক খ জ ঝট 

৬৭৩৯ এম এ, মালেক ঢাক জি, পি. ও ভবন ঢাকা-১ বাংলাদেশ ২৫ চাকুরী 
ঠ বঈট সংগ্রহ মিতালী 

৬৭৮২ এম, এ, মজিদ ০/০, 272/5. 81881১10119]. ৫ 10208. 7১, ০0. 10167800976, 
91)61019, 80018,0691) ১১ ছাত্র খু চজবঝাট ট ণ দ 

৫৬৬* ভ্ঞানেজ্ শাথ রায় 89 1)197079806756 7,070907 খু. 4 যু, 1. 
শ০ কম পিউটান্ত প্রোগ্রামিং ক গ থঘ ও ৰঝ ও অন্কন ইলেকট্রনিকস 
টেপ রেকডি”ং 

৬১*৩ গৌন্াঙ্গ বণিক ০/০. তুলসীলাল বণিক বাজার রোড বরিশাল বাংলাদেশ 
১৯ ছাত্র ও জব ঢ ঠ ঞ বই পড। 

৪৫৭১ দীপক কুমার বিশ্বাস 710900৮8৪65 ৪7055618165 0/০9. [00187 
701085885  810800 28০98006009 20180 02 0065208] এ 05179 
সিওদ 1)911)) ৩* ভৃভাত্িক থখ গঙওজবাঞ্টঠ ডট 

৫৩০২ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য 798৮ ৮০০-7151)  ড1891৮98691.86 [য 89 & 
২৬ চাকুরী জ ঢ ফটো তোলা ফুটৰল 

৫৭৫8 নিবেদিত কর বাংলাদেশ ৩৪ গৃহস্থালী ঢ বই পড়। 
৬৭৩৮ শিখি রঞ্জন সরকার ঢাকা জি, পি, ও, এম, এস, ও, জি, পি, ও, ভবন 

ঢাকা-১ বাংলাদেশ ২৫ চাকুরী ঞ ট ঠ ঢদ্দ ভিউ কাড? 
৩৮৪ পবিত্র শংকর বধ 59148 ৪৮5৪৮ 2709. 0007. £২000020 [357005) 

৯৯ ছাত্র কজ ঞ্ ট ঠ অভিন্য ড্রাইভিং 

৯৬ 
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৫৫ণ পিনাকী রদ জাত 150 [80830্1)6 £5৪. 101%060-3 0206919 

05108,08 ৩৪ শিক্ষানবীশ ৩ স্ব ঞে ড 

২৮১৬ ডাঃ প্রস্কোৎ কুমার প্ুরকাঘন্ত 35 2599 8০৪0 10১570015 2073 

99 070597 সম্বিত ৮ 2080:8119 ২৮ গবেষক গ ও বঝঞ্ টড ঢড 

৫৭৯৭ বিজযপ লাল ধর 1 9910)0 2] 1010910561-5611 76৪0 (৩1000 

৩১ নৌ-ইঞ্জিং ড ঝ ট 
৬৭৩* মোঃ হামিদ স্ুলসতান ৩* ধানমণ্তডী আবাসিক এলাক। সড়ক শং৩ 

ঢাক ৫ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র জর ঝ ঢ মিভালী 

৬৭৪৫ মহম্মদ আবুল হোসেন গ্রাঃ কাশীনাথপুর থান। মাগুরা জে: যশোহর 

বাংলাদেশ ২১৭ চাত্র ক 
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১৫ জ্চান্র ঠ মিতালি 

৬৭৮* মো: কামরুজ্ভামান কানু গ্রাঃ-শ্রাপল্লী পোঃ-মুন্দীগঞ্জ ঢাক। বাংলাদেশ ১? 

ছাত্র গ ট ঠ ভিউ কা" 

৬৭৮১ মোঃ আব, রসিদ ৬ গোবিন্দ দত্ধ লেন লন্মীতাজার ঢাকা-১ 

বাংপ্রাদেশ ১৩ জাত্র গ ্জ ট মিতালি 

বিঃ ৬৩৮৪ ডা রণেল্দ্র নাথ দে ১৫ সি ০70205959106]76৩ ডজ1৮0 27) 21555 
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১৩৮ ডাঃ শহীতুর আহমান 

0০/০ 7১57859০970 10708 1095895 819 1081108) ১৮:5০ [ ৭5৪: 70901 ৪৮. ] 

[80500 ঢু 01008, ৫৩ ব্যবস। ক গা গগধ বাবস। ডাক্তারী 

বাণ্লার সেব। কর! 

৬৬৯৯ ভ্ীধন রায় 409 36%00970856910 [3097 8170011051709058 12 [001504 

৩১ গবেষফ ছবি তোল। রম্য রচনা চিঠি লেখ 
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৩৪৮৪: 09120805 ৩২ ইনভাষ্তীয়াল ইঞ্জি ক খ এট ট 

৪১ 
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ধী। 

॥ ৬৭৪৮ শাহজাহান সাভু (81. 9.8,9.) ১৬ তিনতলা! মেডিকেল কলেজ হোঠেল 
দিসিলেট গিলেট বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র এপ গ ট ঠ ঢ ভিউকাড” 

৬৭৪৯ মহ+ শহীদ উল্লাহ জি/১. মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল সিলেট বাঙলাদেশ 

১১ ছাত্র কথ গ থঘ ও ছ জজ ঝ অঅ দ 

৬১৫১ ম্মুকুমার দে 1০০10 2518 0105 0865 ৪7015978865 9৮, ০170 ৪৮:51 

1,6700010 1.0. টি... ১৯৫ খ থ ও জজ এ ট ড টঢ 
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০৮02 4 &$ ১৭ রসায়ণ বিদ ক ঘ গ ও ভা ঞ 

আমি ব্যর্থতাকে ভয় করি, কারণ আমায় বারভ্ত করে তুলবে, চলার পথ রোধ 

করে দাভাবে। সাফল্যকেও মেনে নিষ্ভে পারি ন কারণ সাফল্যের প্রেমে পভলে 

আর এগিয়ে চল! যাবে না। 

-- জর্জ বার্ণাভশ ৷ 

সংগ্রাহক--বি ১০৮৯ সমর সরকার । 

কেবল অতীত, বত'মান নহে, প্রত্যেক মাম্নষের মধ্যে অতলম্পর্দ বিরহ, 
আঁমরা বাহার সহিত হইতে মিপিত চাহি সে আপনার মানস সরোবরের 
খাম তীরে বাস করিতেছে । সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানে। হায়। 
খানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। 

স্পযধীন্দ্র নাথ ঠাকুর । 

সংগ্রাহক ৬৪১ রাধ। কৃষঃ সাউ | 

৯ 



রর 
মম 

) ] ] 

॥ 

প্রভাবতী দেবী--সরত্বতী-__ 

সারন্বত"' সাধনায় আত্ম নিবেদিত. প্রাণ 
ভাবতী দেবী আজ আন ইহলোকে নেই। 
ত ১৪ই' মে -প্রবিবার .বিকালদ ১টা ২৯. 
মনিটে ভার .উদ্ভতর কর্সিকাতার. বাস. ভবনে 
শষ নিঃশ্বাসভ্যাগ করেন ' প্রায়. ৩ মাস 
তনি গলল্লাডার - ঝোগে সূগছিজেন, মৃত্যু- 
[লে ভার রয়স -হয়েছিল ৭৭ . বৎসর । 

. আদেশে মহল - "লাহিক্ত্িকের সংখ 
ত্যস্ত অল।- গিরীল্্র “মোহিনী, ন্বর্ণকুষজারী, 
ইনপা, 'নিরুপম। - প্রমুখ প্রোথিত যশ। 
হিল; সাহিত্যিকদের . সারিতে গুভাবস্তীর 
শি গুবই, নিক্ষি্ কর। ছিল আজ ত।. 

বাস্তবে পরিণত হোল। 

প্রভাবতী; ১৩০২ 'বঙ্জগাকের -৭ই ফাজ্ভন 

২৪: পরগণা জেলায় - গোবর ভাঙ্গায় থাতুড়া 

গ্রামে: " জন্ম ' প্গ্রহণ কবেন।' "তার শি! 

স্বঙাঁতঃ গোপাল. চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় দিনাজ- 

পুরের প্রথ্যাত আইনজীবী ছিলেন । গোল 
' ধাবুর ৪ কন্ত! ও এক. পুত্র। প্রভাবতী 
তৃতীয় সম্ভবন.। বিবাছ হয়ে ছিল গোবর 

ডাঙ্জার কাছে গৈপুর.. (গ্রামে, ' তিনি নি, 

সন্তান ছিজেন।: প্রভারতী- কান “স্কুল কলেজে 
নিয়মিত পা আহুণ করেন নি। 



বিশবহৃতের 

ত1র শিক্ষ। বাভীতে এবং পিভার কাছে? 

তিনি বক্ষিম চক্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশ চক্র 
দত্ত ও মহুধি দেবেজ্র নাথ ঠাকুনের রচন। 
হঙগী নিয়মিত পাঠ করতেশ। ঝঙজজাল, 

ছেমচজ্জ ও রবৰাজ্রনাথের কবিতাবলী অনর্গঞ 

মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। ইংরাজী ভাষা- 

তেও ভার অধিকার [ছল ।|। পিতার সহায়তার 

তিনি বাইরণ, শেলী কীট, ভ্রাউনিং প্রমুখ 

কবিদে« কারতাগুলি অধ্যায়ণ করেন। 

ওয়াপ্টায়, স্কট ও চালস ডিকেন্দের উপন্যাস- 

গে ভাকে গল্প রচনায় অন্প্রাণতভ করে। 

গ্রভাবন্তী দেবী সুক্ষ ম্গীর কাজে নিপুন 

ফিলেন। ছবিও আকতে পাপতেন ভাল। 

তার প্রথম রচন। প্রকাশিত হয় 'অচলপ? 

সারঁসক পত্রিকায় । তার প্রথম উপন্যাস 

“বাজতা' ৬জলধর বেন সম্পার্দত ভারতবধে 

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হম । পরে এই 

উপন্যাসটি নাটকে রূপাস্তারত করে মঞ্চ্ছ 

কর! হয়। নাটকটি নাম দেওয়া হয় 

“ভাঞ্জাগড়। । কিন্ত [পনের মধ্যে ভাঙ্গাগড়! 

হিন্দি ও মালয়লম ভাষায় অনুদিত হয়। 
ছিন্দিতে পাম দেওয়া হয় ভাবা। আর 

মালয়লম ভাষাতে শাম দেওয়৷ হয় কুলদেবম.। 

নাটক তুটি চলচ্চিত্রে মাধ্যমে লাগা ভারতে 

জল [প্রয়ত। অর্জন করে। তার গল্প 

উপন্যান ইত্যাদর সংখ্যা প্রায় চারশ। 

গ্রভাবতীর অন্যান্য উপন্যাল গুলির 

খ্ 

আলরে 

মধ্যে উল্লেখ যোগ্য রাঙ্গা! বৌ, মহিয়লী নানী, 
পথের শেষে ও ব্রতচারিখী তার অনেক গুলি 

উপন্যাস বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অআনুঙ্গিত 

হয়েছে । পথের শেষে উপন্যাসটি বাংলার : 
মেয়ে নামে নাট্য নিকেতন (বস্তর্মান বিশ্ব- 
রূপা ) দীর্ঘ দিন অভিনীত হয়। তার কৃষ্ণ 

রোমাঞ্চ সিরিজ ইন্টারন্যাশনাল সারকাস 

ইত্যার্দ ছোট/দর মধ্যে বেশ সাড়। জাগাস্ত। 

তার রচিত কয়েকটি গানও জন প্প্রিয় 

হয়ে ওঠে। 

প্রভাবতী দেবী বনু স্থান থেকে তার 

সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেছেন। 

নবদ্বীপ পগ্ুগ্ত সমাজের পক্ষথেকে স্বয়ং 

আত্ুডুতাব যুখোপাধ্যার ভাকে সরস্বতী উপাধ 
দান করেন । এবং ভার নাষের সংগে এ 

উপাধি ব্যবহার করান অনুমতি দেন। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালগ! থেকে তাকে লীলা 

পুরস্কার দেওয়! হয় | 

প্রভাবতী যুগবাহী ভাব থধারাল্ম উদ্দদধ 
ছলেন তার কল্সিত চার গালকে মনে? 

মাধুক্ী মিশিয়ে পহঞ্জ সর ও সাবলাগ 

ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। কোন *কোন 

চ্রত্ে আত আধুনকতারও ছাপ লক্ষ্য কগ 

যায়। উপন্যাস গুালর অধিকাংশেরই মধ্যে 

সবর্ব ভারতীয় শাব পরিশ্বট । গাই ভার" 

ত্বের বিভিন্ন ভাষায় ভার বনু কউপন্যা 



বিশ্বনৃতের আসরে 

অন.দিত হয়েছে। আভন্তজশাতিক ক্ষেত্রে বা 

বিশ্ব সাহিত্যের দয়বায়ে তার মপীবা ও 

প্রতিভার মান নিণয় করবার সময় আজ নয় 

অস্যন্তত হঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে আধু- 

নিক পাঠক পাঠিকার! তার প্রতি উদাসীন । 

তবে এটুকু বিশ্বাস রাখি যে অদ.র ভবিষাতে 
বিশিষ্ট সমালোচক বৃনের দ্বারা তার 

সাহিত্য কপ্মের যথার্থ মূল্যায়ন হবে । অৰ- 
শেচধ তার পরলোক গত আখতার গ্রতি 

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 

শ্রুতি পত্রিক। শ্রবণী 

পশ্চিম বাংলায় চলচ্চিত্রের মত কঙকাতার 

আকাশ ৰাণীও যুগস্তকারী ইতিহাস রচন। 
করে চলেছে, গতসংখাার লিপিমিভাব যেডিও 

কাটুন বা বেতার চুটকি আলোচনায় 

তার উদ্লেখ করেছি! এবারে নৃৰপ্তম অবদান 

হোল সাহিভা, শিল্পা দর্শন ও সংক্কতি বিষয়ক 

শ্রুতি পত্রিকা শ্রবণী। এবারের উদ্ভাবক 

হলেন বেতার চুটকির শ্রষ্টা সেই দিলীপ 
কুমার । 

আমরা জ।ঘ্বি, প্রার্চীন ভারঙে লেখনী 

টালানোন কায়দা যখন অজ্ঞাত ছিল। তখন 

জ্নোক্ধ'নের একমাতডে মাধ্যম ছিল শ্রুতি গজ 

প্বতি। চক্ষুর সাহায্যে দর্শন তখন গৌণ 
ছিল। শোনা যান স্বর্গ মর ও পাতাল 

ঘুই তিন লোকের অসংখ্য কথা ও কাহিনী 

প্রতি ও স্মৃতির পথে বাহিত হয়ে অনেকে 

পরে যথাক্রমে ভূঙ্জ পাতায়, গাছের ছালে 
ও কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে রামায়ণ ও মহা 

ভারতে পরিণত হয়েছে। শ্রবণেজিয়ের হারা 

যা গৃহীত হয় তই শ্রবণী। দর্শন শুধু চুর 

দ্বারাই ঘটে এমন নয়, কান, নাক এমন কি 

দেহের সর্বাঙ্গ দিও দর্শন করা বায় লার 

মেয় শ্রেণীর প্রাণীরা নাসিক! ছারা নিখুত 



'বিশ্বদৃততির আদরে 

বূণে দর্শন 'করে, ন্বীন্ছপ শ্রেণীর কয়েকটি 

প্রাণী ভাদের সবর্বাঙ্গের স্পশশদ্বার। অনুভূতি 

গ্লাভ করে। '্মামাদেরঙও ওই ইন্দিয গুলি 

প্রখর হলে হয়ত পারতাম? অনেকে হয়ত 

বলবেন কলকাতার আকাশ বাণী কি সেই 

মান্ধ।তার আমলের পুরাণ মদ নতুন বোতলে 

পুরে শ্রোতি ধর্গকে ভোল্লাবার চেষ্টা করছেন। 

যার। এই পথের পথিক, তাদের অনেকেই 

জানেন নতৃন অগপক্ষ। পুরাতন সুঝ।সাগের দর 

ও কদর অনেক বেশী! ত্বার, শক্তি তেজ 

ও ক্রিয়। . প্রচণ্ড । এই প্রচগডকে আধুনিক 

, বোতলে পুরে রসিক সমাজে পরিবেশন কর! 

কম কৃতিত্বের কাজ ন্য়। এ প্রচণ্ড- শক্তিকে 
ধারণ কর! সত্বেও আধারটিতে , কোন ফাট 

ধরেনি বা চিড় খায়শি। 

, শ্রবনী পাক্ষিক পত্রিকা । গত ২$শে মে 

মঙ্গলবার রাত. ৯-৩* 

"আকাশ বাণীতে এর শুভ উদ্বোধন হয়। 
এবং প্রতি মঙ্গলব!র স্ুখীজনের কাছে পরি 

বেশিত হচ্ছে. আমরা যে লবপত্র পত্রিক। 

,,ঢোখের সাহায্যে পড়ি তাতে কেবল মাত্র 

লেখক লেখকদের লেখার সঙ্গে আমাদের 

, পরিচয় ঘটে। কখনও কখনও আ[লাক চিত্রের 

- যাযু। 

মিনিটে কলুকাতার 

ব্যরস্থ। 

মাধামে ভাদের চেহারা” দেখতেখপাই | কিন্তু 

কঠম্বর বা বলবার .ভঙির সাঙ্গ পরিচয় 

ঘটেনা,। জেখকের রচনার শৈলীর সঙ্গে 

ম্মর্দি তার নিজন্ব কের যেগ থাকে তবে হ। 

শ্োতাদের কাছে অনেক খানি সার্থক হয়ে 

উঠ এবং রচয়িতা আনেক ।খান্তি তৃপ্তি 

পান । আকাশ বাণীর শ্রবণীতে লেখকের 

রচনার কঠস্ববেরও আন্বাদ পাওয় 

লেখকের, চেহারাটা 

পরি- 

মধুর 

সঙ্গে 

টি তি 

পাওয়া 

এলে 

যবে । পত্রিকাটির 

উভয়েরই কণম্বর 

চমতকার । 

দেখতে 

বেশক, ও. বেশিকা 

ও মটু এবং বলার ভঙ্গী 

। এই + শ্রম পত্তিকাতে  বিজ্ঞাপনও 

আাছে। পুস্তকের বিজ্ঞাপন অর্থাৎ বাংল! 

দেশে, যাতে পাঠকের সংখ্যা বাড়ে তারই 

প্রচেষ্টা । . বাংল সাহিতা পাঠে জন সাধারণ 

যাতে অধিকতর . উৎসাহী হয়ে উঠে ভার 

জন্ত। শ্রবণীতে একটি প্রতিযোগিতার 

কর! "হয়েছে। সবশেষে এই শুভ 

প্রচেষ্টার জন্য সার্থক উদ্যোজ! আ্রীদ্দিলীপ 

কুমার সেনগুপ্তকে. আমাদের আন্তরিক 

অভিনন্দন জানাই । নি 



আমরা 
ও 

আমি 

-ছিরণায় রাহ! 

১৪ পরগন। 

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্জাতেই মনে পল 
জগদ্ধাত্রী পুঞ্জার জন্ত আজ কজেজ ছুটি, 
পাশ ফিরে শুলাম, কলেজ এমনিতে যা! 
হয় তা সবাই জানে, তবে ছুটি হলে 
আমার ম্ববিধা এই যে, কলেজে যেতে 

যে পথটা হাটতে হয়, মে খাটনিট। হাচে 
বাড়ী থেকে ছু মাইল দূরে রেল-ট্রেশন, 
সেটুকু ছেটে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়, 
ওৰে সুবিধা আছে, রুলেজের পাশেই 
সিন্ম! হল যঙদুর্ঘ মনে পড়ে ওই হলের 
কৌন বই আমি ছাড়িনি, নিম্ন মধ্যবিত্ত 
ঘরের ছেলে হলেও পয়সার অভাব আমার 
বিশেষ হয়না, সেই গ্রপ্ত কারণটা হচ্ছে 
শিখা ইয।। শিখাকে আম ভালবাসি এবং 
শিখ যে আমাকে ভাঙবাসে ভাতে কোন 

সান্দহ নেই, আর সেই জন্যই আমার, 
বাজেট ঘাটতি পড়লে ওর ত্ৃঙ্গব পড়ে, 

শিখা মধাবিদ্ব ঘরের মেয়ে, হাত খরচ 

যা পায় কলেজে যাওয়ার জন্য, তার থেকে 
কিছু বাড়ান বেশ কষ্টেরই ব্যাপার ভ। 
আমায় পাল্লায় যখন পড়েছে, তখন কষ্টটুকু 
ত* ওকে স্বীকার করতেই হুবে। 

-“এই প্রদীপ ওঠ.,-- মা'র গল। 

আমি পাশ ফরে শুলাম, মা বললেন, 

“আর কত ঘুমাবি; ওঠ, গম ভাঙ্গাতে 
যেতে হবে, নলে রাতের রুটি হবে না।”' 

-সেয়েছে! আমাকে যদি এখন হেটে 

টার্ছে যেতে বলে তবে আমি হয়ত রগন। 

দেব কিন্তু গমের ব্যাগ হাতে নিযে রাস্ত। 



আমর ও আমি 

দিবে ছেঁটে গম-ভাঙ্জান 
যাওয়া 

এবং ফিরে আসা আমার কাছ আত্মহত্যার 

কলে 

সামিল, বদিও কয়েকবার আমি গম 

ভাজিয়েছি তবে বদের মাইকেল পেলে? 

ফি করব ভাবতে ভাবতে উঠে এধেঁখি 

পৌনে আটটা। বাজে, ছুটির দিনে একটু 

ঘুমাব ভারও উপায় নেই, এই সমগ্র 

বাবার গল। পাওয়া গেল, "তোর কলেজ 

আছে নাকি? বললাম_ “ই সাত্য 

কথ! বললে কলেডে যাওয়ার জন্য যে 

আটআনা পয়সা পাই তা মার যাবে, 

আবার কলেজে যাওয়ার জন্য হয়ত গম 

ভাঙ্গানটাগড ষকুৰ হয়ে যাবে। 

ঠিক তাই, বাবা বললেন, তবে থাক, 

আমিই যাই, বাজারওত করতে হবে-_” 

বঞজারে গেলে কিছু ম্যানেজ হ'ত, [কন্ত 

গুই *গমের ব্যাগ” থাক গে বাবাই 

বাক, । 

ব্রাশ নিয়ে বেরোতে যেতেই বড বোনের 

উক্ত, “দাদা, আর গোর কলে ছুটি 

না? বেশ ঝাজের সংগে উত্তর [দলাম?', 

আমাদের কলেজট! ত? আর তোদের ফুল 

ন।) যে য।-তা ব্যাপারে বন্ধ থ।কবে'' । 

আমকা পাচ ভাই বোন, এই বোনের 

নাম ইলা, পরের ছুটি ভাই প্রতীপ আর 

প্রবীর, তারপরে বোন, এখনও কোলে, 

ইজ! বাল নাইনে, প্রতীপ সেভেনে আর 

প্রবীযষ ওয়ানে পড়ে। 

“খেতে দাও? 

ঘরে ঢুকলেন, 

জনা প্রস্থ,ত 

সুখ ধুয়ে ঘরে এসে বঙজশ্সাম 

ম। হাত মুছতে মুছতে 

বাব বাজারে যাওয়াও 

হচ্ছেন মা! বললেন, “এবার বেতনটা পেলে 

প্রদীপের একসেট জামা প্যান্ট বানিয়ে 

বিতে হবে কত লাগবে-রে 1” আমি গম্ভীর 

ভাবে বললাম, »সাত-চল্রিশ আটস্চল্লিশের 

মধ্যেই হয়ে যাবে, যেল গুই টাকাট। 

“[কদুনা”' এই ভাৰ লিয়ে বলাম তবু ওই 

টাকাট। সংসার থ:ক উঠিয়ে দিতে কিরকম 

চোট লাগবে তা বুঝি। 

'অবচ্ছ।|। দেখব ১ __ ঝা বেড়িয়ে 

গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইলার ভাবণ। শধু 

দাদার ই জাম? প্যা্ট, আমার একটা 

লালপেভে শাড়ী লাগবে দিদ্িমনি হলেছে' 

_ আমার একট! ফুলপ্যান্ট লাগবে 

প্রস্তীপের উাক্ত, আমার একট বকলেশ 

প্যাল্ট_ প্রবীরের আন্বার। খাওয়া দুগেই 

ওদেরকে এক ধমকে থামিয়ে, জামা গার 

(দিয়ে বেক্জোলাম, ম। হলেন কলেছে 

ক'্টায় যাবি? ঝটু করে উত্তর দিলা 

বাঝোটায়। 



আমর' ও আসি 

হপুর বেল! ভান্তট। থেয়ে মার কাছ 
থেকে পরসা বাগিয়ে, খাতাটা হাতে 

বুলিয়ে ভপনদের বাড়ীর দিকে রওনা 
দিলাম গোপাল আর পন্রমঙলকে বঙ্গে 

রেখেছি আগেই ঢারঞজজনে তাল খেলা যাবে, 

আর এই সময়ট। বাডীতে থেকেই বা কি 

হত। আম হয়ত গল্ের বই নিয়ে বিদ্ভানায় 

শুয়ে পড়তাম আত্ম সেই সময় বাচ্ছ। 
বোনট। হুয়তে দ্বুম ভেঙ্গে কেদে উঠত। 

মা তখন রান্নাঘরে রাতের র্াল্সার ব্যবস্থ। 
করছেন ওখান থেকেই বললেন ইল! প্রতীপ 
ওকে ধর না কিন্ত দেখ গেল কেউ-ই 
ওকে ধরছে ন। তার কারণ ইল। আর 

প্রতীপে তখন তর্ক চলছে ওকে কার ধরা 
উাচত ইল বলে তুই প্রতীশ বলে তুই। 

এর মধ্যে প্রবীর হয়ত ওকে 
নিতে গেছে আর ওর হাত থেকে পরে 
গিয়ে বাচ্চাটা ছাদ-কাটানেো! ভীৎকান 
আরস্ক করেছে মার হাত মুছতে মুদ্ধতে 
ঘর প্রবেশ এবং বোনটাকে কোলে নিয়ে 
ওদের সাথে আমাকেও বকা আমি তখ-। 
রাগের মাথায় গুদে হুটে। চড় মারলাম 
মা আবার সেটাও সহ্য হথেনা মা 
ওদেরকে ছেভে এবার আমাকে নিয়ে 
পডবেন আমি হয় তখন সোঞ্া চায়ের 
দাকানে এসে চা আব দিগাজেট থেকে 
পরে পয়লা দেব বলে বেড়িয়ে-- | 

কোলে 

ভপনের তরট। 

বেশ ন্ুবিধা 

বাইরের দিকে হওয়ায় 

পশিগান্েটে খাওয়া বায় 
লাফালাফি কর! যায়, লাভারদের নাম 
ধরে আডডা মারা যায় সাডে তভিনট। 
পর্যস্ত তাস খেললাষ আধ ঘনট। সবাই 
মিজে গান করলাম টুইটষ্ট দিল ম ধবন্থাধব স্ত 
করলাম তারপুর স্ভপনের মার কাছ থে” 
চ।] আদায় কল্ছে বাড়ীর শ্িকে রগ. 
দিলাম । 

রাস্থার শিখার সঙ্গে দেখ অমর 

হাতে খাতা দেখে বলে উঠল আব ক 
শুধু তোমার জন্চই কঙেজ খাল! না কি? 

শ্য়ে 

ও বলল 

আমি ওর মুখে কাছে মুখ 
বললাম চুকুচ্কু তুমি কি বুঝবে । 

এই ক হচ্ছে লোকে দেখবে। 

দিলাম গু পিছন থেকে 

কোর কথ আছে। 

আমি হাট! 

বগল পরে দেখ! 

বাভীতে ঢুকতে গিয়েই বুঝলাম ভাই- 
বোনদর মধ্যে কি ন্তিয়ে যেন ঝগড়। 

চলছে আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সব 

চুপ বেশ গন্ভীর ভাবে সবার দিকে 
তাকিয়ে আমি খাতাটা ছ্ছুডে দিলাম 

টেবিলের উপর প্রতীপ ওর বন্ধুর সঙ্গে 
খেলতে বেঝিয়ে গেল ইল! টেবিল লাজাতে 



আমরা ও আমি 

আরন্ড করল আমি জামার বোতাম খুলতে বললেন, জামাট। ঘামে ভিজে গেছে; মেলে 

লাগলাম এর মধ্যেই ইল! প্রবীরকে মুখ দে আর এই চিনির শরবৎটা খেয়ে নে। 
ভেঙ্জাল প্রবীত্ত খাটের নীচ থেকে একট। রোজ এনখানি হেটে কলেজে গেলে ফি 
লাঠি বের করে ইলাকে এক বাড়ি দিল আর শ্ররীর থাকে?। 

আমি ঘুরে ভাকাতেই প্রবীর এক ক্বোডে 

চৌকাঠ পার। 
(ছোট গল্প প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় 

ম! হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে পুরস্কার প্রাপ্ত »5ন1) 

এই অন্পীমই সত্য; তাকে দেখাই সত্যকে দেখা! যেখানে তা না দেখবে 

সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা, মূঢ়তা, অভ্যাস ও সংস্প্শের 

দ্বার! আমর। সতাকে অবরুদ্ধ করেছি। সেই জন্য ভাতে আমর! আনন্দ পাচ্ছিনে । 

, _ববীজ্রনাথ ঠাকুর 

ও সংগ্রাহক-- বি ৫৬৬১ শ্রীকান্ত শীল। 

সাধারণ শিক্ষায় যত দিন পর্্যস্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ন! খাকঘে ততদিন 

সার্থক গণতান্ত্রিক সমাজ কখনই গড়ে উঠবেন । 

হোয়াইট, হেড। 

সংগ্রাহক - বি ৫৩১২ অভীন চৌধুরী | 



ত্বপ্পের 

ল্ব্পা 

- জ্রীপ্রিয়তোষ ছে 

আসাম 

তুমিত্তো ঘয়ের বাইরে আর কিছুই 
গেখলেনা, কিছুই জানলে না স্বপ্পা, চিরকাল 

নামে সাথে মিল বেখে শুধু স্বপ্রই দেখে গেলে। 

তবুও একট! কথ। ভেধে আনন্দ পাই জানে, 
তোমার সদাচঞ্চল প্রজা মনটা সংসারের 

ঘমণিপাকে তলিয়ে যায়নি নিঃসীমের গহবার । 

তাইতো! দেখ হলেই তোমাকে বজতে 

শুনি, এবার কোথায় ঘুরলে? তোমাকে 

যেখানে ঘেতে বলেছিলাম গিয়েছ কি? কেন 

দেখলে বঙ্গনা ?। 

কামবপ কামাখ্যায় গিয়েছিলে ? 

ন্ঙ্জি জানতে চাগু তুমি। 

অন্কবার পিয়েছি। 

সোজা- 

একবার নয় 

কই আমাকে কিছুই জানাখনি তে!? 
একটু অবাক হওয়া দৃহ্ি তোমার 
চোখে । 

'জানাবে। বজেইউন্ো আজ এজাম'। 

তুমি রাগ করো। মুখট। তোমার ভাবী 

হয়ে বায়। দ্বুরে যায় অন্যদিকে । কিন্তু 
ওভাবে ভোমাকে বেলীক্ষণ সহ্য করতে পারি 
না। তোমার মাথায় হা বুজিয়ে দ্িই। 
তবুও তোমার রাগ পরেন|। বঙ্গ; তোমাকে 

চমকে দেব বলেই কিছু জানাই নি। লাভ 
হয়না কিছু। 

বিশ্বাস করো হজনে একসঙজে বসে 

বসে গল্প করবে! বলেই জানাইনি তোমাকে । 

তাছাড়া কাজেকমে” বড্ড ব্যস্তছিল্লাম। মুখটা 
দ্রুত দুর যায় আমার দিকে। ঠোট ছটো 
ফুলে ওঠে অভিমান ভরে। মুখ খুলে হায় 
ছোমার। তবে এলে কেন? কাঞ্জ নিয়ে 

থাকলেই পারে । বাম্পার বলে মিডঅনে 

এমন কাচ, উঠবে বুঝতে পারিনি । প্রস্তদ্থও 

৯৯১ 



স্বপ্পের স্ব 

আছে। এক মুহতেই ঠিক করে নিলাম 
হেঁটেই উঠবো । তৃমিতেো। জানই, বস্ত্রের চাইতে 

নিজ্জের ছুটো! পাকেই বিশ্বাস করি আমি 

বেশী। একান্ত অসপ্ভব ন। ছলে ও ছুটোকে 

ব্যবহার করতে কখনও পিছিয়ে যাই লা। 

জেনে নিলাম আধঘণ্টার মধ্যেই হেঁটে ওঠ 

বাবে । চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। 

ছিলাম না। তবুও সহজ ক্যাচ, মিস্ 

করিনি | লষতে লুফে নিলাম। তোমার মুখ 

' খোলাতে বেঁচে গেলাম । 

কেন এলাম, শোনো তবে। একটু চুপ 

করি। বাইরে তাকাই? ভঞ়। বিকেল । ন্ূধাত্ত 

হয়েছে। সন্ধ্যে হতে কিছু বাকী, আকাশের 

বুকে সাদা মেঘেদের গাদ্ে কারা যেন সবুক্জ পাহাড়ের বাধনে ৰাধা পড়েছি আমি। 

আগুন পরিয়ে দিয়েছে । আদব করে হাত একটু অবাকও হলাম। আমার রাস্তাটা মনে 

ছুটোকে তোমার কোলে টেনে নিই। অল্প হচ্ছে শেষ হয়েছে একটু দূরে এ পাহাড়টির 

একটু ভাবি। শুক করি। গায়ে। কেমন কার এগপাম তবে। চারিদ্বিকেইতো 

জানো, ৮ই এপ্রিলের নুম্দর সকালে 

নামলাম জালুকবাড়ী ষ্টেশনে, আলাম মেল 

থেকে । বড় ভাল লাগছিল । মনটাও অজানাকে 

আনবার আনন্দে বিভোর, খুব তাভাতাড়ি 

কে, মিনিট কুড়ির মধ্যে রিটায়ারিং রুম 

থেকে বেড়িয়ে এপাম। জিনিষপত্র বিশেষ 

কিছুই ছিল না। জোদার মুটকেশ আগ 

এক্সার ব্যাগট! ব্লুকবমে জমাদিয়ে কামাখ্যার 

উদ্দেশে চললাম । গোৌহাটি থেকেও যায় 

অনেকে । তাদের অবশ্য বাহন চাই, বাসে 

বা ট্যাকসিতে আছে তারা । স্থানীয় লোকদের 

কাছে জিজ্ঞাসা জানতে পারলাম 

পাহাড়ের ওপরে মন্দিরে যাওয়ার পায়ে 

হাটা পথ ও মোটরের রাস্ত। হুটোই 

আছে। পায়ে হাট! পথ আবার তিনটে 

করে 

পাহাড আর পাহাাড়। শিবপাবর্ধতীর পছন্দটা 

ভাল । তৃমি একটু হ্বাসো। কিন্তু আমার 

আঅব]ক হায়ার পাল। বডই ক্ষণম্থায়ী। জীবনের 

পাহাডী রাস্তার বন্থু অভিজ্ঞত। থেকে বুঝতে 

পেরেছি এ পাহাডের পাশ দিয়েই রাস্তা আছে। 

পাহাডের বুকচিরে আকাবাকা পথে সে চলে 

গেচে দূঝ থেকে দুরাস্তুরে, নিকট থেকে বু দুরে। 

চলতে শুরু কলাম । রোদট। বড় মিষ্টি! 

লাগছে। অল্প অল্প পাহাড়ী হাওয়া মনকে 

আবেশে ভরিয়ে তুলছে। পুথিবীটাকে বড 

ভাগ লাগছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি আম 

অনেকটা উঠে এলেছি। মাস্ুষগ্চলে। বেশ 

ছে৷ট লাগছে। রাস্তার মোটর লরি গুলোর 

আকার যেন হাঠাৎ কমে গেছে। ক্যামেরায় 

চোখ রেখে নাচে তাকালাম । বেগ লাগছে। 

লে 



শ্বপোছ স্ব 

একটা ফাটে! নিলাম । আবার হাটতে শুরু 

করি । ডাইনে বায়ে গণেশের মৃত্তি চোখে 
পভ । একটু ওপরে শিবপাবর্বভীর বুগল মৃত্তি 
দেখঙ্গাম। পাথরের গায়ে কোন ন্দুদক্ষ শিল্পী 

যেন নিজের শিল্পা চাতৃষ্ব্যের স্বাক্ষর রেখে 

গেছ । বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধ, ঝির ভাক, 
পাখাদ4এ কলফাকলীর মধ্যে দিয়ে উঠতে 

বড় ভাল লাগছে । আগ%ও একটু উঠ 
একট। নাম নাজ্ান। ন্তুগন্ধি ফুলের বড 

মোটা গাছ দেখত পেঙাম। পথের ওপর 

বেকে পডছে ভারেই । একটু 

বসলাম ওর ওপরে । ইতিহাসের পাতঃয় মন 

সেই অনুর স্পধণার কথ। 
যে "মাক বিয়ে করার ছুঝাশায় 

এপথ তৈগী করেছিল রাতারাতি । তখন 

রাস্তা ছিজন।। 

বড বিপদ । রাত শেষ 

না] হতেইতে' পথ শেষ হয়ে যাচ্ছে । প্রতিজ্ঞামত 

অন্ররকে ভাব বিয়ে করতে হয়। কিস্ত তা 

কি করে সম্ভব । “মায়ের ছলনাতে ভোর ন৷ 

হপ্তেই সেই রাতেই মোরগ ডেকে উঠে। 
ভোর না হলে মোরগ ডাকবে 

অন্রগ্ড সেই ছজনায় পা দিয়ে কাজ বন্ধ 

কার চলে যায়। দ্বাস্তার ম্মার অল্পই 

খাকী ছিল । এ লব পুরোনে। ইতিহাসের কথা। 

লোকের মুখ মুখেই বেশ শোন। যায়। 

হাঠাৎ গ্নাস্ঞাত বাক পেরিয়ে গেরুয়া পর! 

নিকেও 

ভারি গেজ। 

নান এল । 

এ মাজ্পরে যাওয়ার কোন 

মা. দেখলেন 

কেন। 

টকটকে লাজ সিন্দুরে রাঙানে। বড় এক 

ভ্রিশুল হাতে এক পৌর সন্স্যাসী সামনে 
এসে হাজির । চমকে উঠি কিন্ত ধর দিই 
না| দেখি সবত্যাগী সন্গ্যাসী আমাকে 

ভ্রুক্ষেপ ৭ করে দিব্যি নীচে শ্রমে 
যাচ্ছেন । আমিও ইতিহাসের পাতা ঢেকে 

মনকে বাস্তযের মাটিতে নিম্ে আসি। 

আবার উঠছে থাকি! রোধের তাপট। 

বাডছে। আস্তে আস্তে উঠছি তবুও হ'পাচ্ছি। 
হঠাৎ দূর থেকে মানুষের জটল্ার পেছনে 
উচু, “মায়ের? মন্দির দেখন্ডে পেলাম । মনটা 
আনন্দে ভরবে গেজ । পাগাদের নাগপাশ 

কাটিয়ে মন্দিরে আসতে আবার আঙগি 

হাপয়ে উঠলাম। তবু একজন বড় নাছোড 
বান্দা । ছাডলো »1। মন্দিরে ঢোকার জন্য 

লাইন খুব বড় হয়। কথার সুদক্ষ ব্যবসারী 

পাণ্ড। বলে যায়, একটু বেল! করে এসেছি- 
বলে এখন নাকি লাইনট। খুবই ছোট। 
আমিতো অবাক । এট যদি ছোটে লাইন 

হয় তবে আমাদের কলকাতার তীর্থ 

গুলোতেতো। লাইস্ই হয় শা পরে আরও 

অনেকবার এসে বুঝছিলাম পা্ডা এক বণ 

হিথ্যে বলেনি। সমভ্ত ভারতের বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের লোক অপেক কষ্ট সহ্য করে 

আসে এখানে তা.দর বিভিন্ন মানত নিয়ে। 

এডবড় আর দীঘ” লাইন আমি অল্পই 



দেখেছি । মন্দিরে ঢুকে আন্ে আবে 

প্রত্যেকের মতে! ধাপে ধাপে আমি নীচে 

ঘেমে চালছি | আন্ও অনেকটা নেয়ে শীচে 

চেয়ে দেখি আনলেকট। জায়গা! কাপড দিয়ে 

ঢাকা | একটা ন্তুনির্দিষ্ট পথ বেয়ে অনবরত 

একট! জঙ্গের ধার! বয়ে চলেছে । পাশে বসে 

আছেন একজন বৃদ্ধ পুরোহিত। ওখানে 
যাত্রীর! বসছে । জল স্পর্শ করছে। পুরো- 

হিতকে দক্ষিণ! দিচ্ছে। 

চলে যাচ্ছে, পরে পাগ্ার কথায় বিংশ- 

শতাব্দীর এই যন্ত্র সভ্যতার যুগেও অবাক 

না হয়ে পারিনি । পাণ্ডা বললো অন্ববাচীর 

কয়েকদিন এজঙ্সটা লাল হয়ে যায়। মান্দি 

থাকে বন্ধা। তখন কয়েকটা সাদা থান 

কাপড বায়ে দেয়া হয় ওখানে । সা! 

কাপন্ড পুরে! লাল হয়ে যায়। পরে মহোৌষধি 
রূপে এ কাপড়ের এক এক টুকরো অগ্নি মূল্যে 

বিক্রি হয়। কোনে এক রাজা জন্য এ 

কাপড়ের বাধিক বরাদ আছে বঙললো। 

লাল কাপডের অনেক ভেজাল নাকি 

আজকাল বিশ্রি হয়। তবে অনেক আসল 

কাপড় নেককার অগা পাণ্ড বৰ জেদাজেদি 
করলে । আমি শিলাম না। পরে একথা! 

শন আমার বধায়পী এক মাসিম। আমাকে 

বোকা বলে ছিলেন। কিন্ত মাসিমার সামনে 

চালাক হতেও বাধলো। গত্তে লাভ নেই। 

খ্যপা 

পরে মন্দিরট। ভাল করে ঘুরে খুরে 
দেখলাম বড পুকপ্োনো, অনেকদিন সংস্কার 

হয়নি মনে হল। একট। ছবি বিলাম। 

বেড়িয়ে এসে দেখলাম রাস এখানেই 

শেষ হয়নি আরও ওপরে উঠেছে । জিজ্ঞাসা 

করে জানতে পারলাম গুপদেও একটা 

মন্দির আছে । ভুবনেশ্বকীর মন্দির। শুরু করি 

আবার চলতে । মিনিট পনেয়র মধ্যে পৌছে 
যাই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে! ভেতরে যাই, 

শিবলিঙ্গ চোখে পুড়ে । দেবাদিদেবকে নমস্কার 

খআাসি। করে বেরিয়ে মন্দিরটাকে ঘুরে 

দেখবার ইচ্ছায় পেছন দিকে যাই। হাঠাৎ 
থমকে দাড়াতে হল। কে যেন রাশি, 
রাশি হাওয়ার বন্চা বইয়ে দিয়েছে ওখানে। 

পেছনে এসে হাঞ্জির হলাম! এক রড 

মঙ্যন মন্দ ঝোলানে। পাথর চোখে পড়ল। 

সহজেই ও আমাকে আকধণ করলা । আতা 

ইতিহাসের অল্লান স্মৃতিতে ভর এ পাথরটির 

গুপর চোক বুজে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। 
পথশ্রামে মনের সমস্ত ক্রাপ্তি আবসা 

মন থেকে মুছিয়ে দিল পাগল কর! হাওয়। 

চোখ খুলে বিশ্মপে হতবাক ছয়ে চে 

রইলাম দূরে বন্থদুরে ।- পাখ্খরটির ঠিক পাশে 

অন্বখগাচের মত একটি বিরাট গাছ কয়ে 

যুগ ধরে যেন তিলে ছিলে বাড 
বাড।ত আজ এইট পোৌঢত্বে পোঁচেহ 

আমার বলা পাথগটিকে সব শষ্য ছার! [ 

খগ্হি 



স্বপ্মের স্বপ্পা 

ভরিয়ে রাখছে । দৃষ্ধে গৌছাটি ,শহরটিকে 
হড সুন্দর ছবির মড় লাগছে। পাহাড়ে 

ঘেরা শহর বলতে মনের কোনে যে ছবি 

উঁকি দিত তার এই বাস্তব রূপায়নে সত্যিই 

অবাক না হয়ে পারিনি। ঘনগাঢ় সবুঞ্জে 

ভর। সারি সারি অগ্তস্তি পাহাড়গুলো। যেন 

কার মন্ত্রমু্ধ মায়ায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। 

যে কোন মানুষকে ওর। আকর্ণ করবে 

নীরৰে। বায়ে নীচে তাকিয়ে দেখি শান্ত 

শি্ট ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলেছে নীরবে । ধুয়ে 

দিচ্ছে কামাখ্যা পাহাড়কে আগ্রহভরে। 

দেখে কে বলবে এই সেই ডিএঞগড়ের 

(বভীষিকা প্রঙগয় গজ'নে মত্ত সেই এক ও 

অনাদি ব্রহ্মপুত্র । অতে। সুন্দর জায়গায় 

আর এ মায়াভর। পাথপটির ওপর বলে 

অনেকটা সময় কাটিয়ে দিয়েছি। 

জানে! বাইরের এই পুথিবীটাকে 
ভূলেছিলাম অনেকক্ষণ)  মনট। বড় উপুক্ত 
হয়ে পাহাড়ের মাথায় সাদ মেঘগুলোর মতই 

উড়ে বোঁড়য়েছে দেশ থেকে দেশাস্তরে। 

তারপর কেমন একটা 'আকধণে থাঙ। পরে 

বারবার বনুবার প্র পাথরের কাছে গিয়েছি। 

বসেছি ওর ওপপ্র নিশ্চন্ক আন্তামে। প্রকৃতির 

অপরূপ বূপ দেখেছি প্রাণভরে । পথশ্রামের 

কলাপ্ত মুছিয়ে দিয়েছে সদাওঞ্চল সেই বাতাল। 

জানে ব্বপ্লা, ডোখ বুজে এ বাতলের মধ্যে 
চ. 

ৰ লিপি- ১৩ *- ই ১৪৫ 

আমি যেন 'মায়ের' হাতের স্প্শ 

করেছি । এমন মন মাতানো! 

ধিকেলের পড়ন্ত 

অন্থভব 
হাওয়ায় আর 

বেলান্ব এ অপরূপ দৃশ্য 
কার না ভাল লাগে বলোতো ? তবুও একটু 

খারাপ লাগছিল। 

একটানা বণণনার গতিতে, চকিক়ে ব্রেক" 

কষ একটু হেসে উঠি। তুমি জানতে চাও 
আমি কেন থামলাম। আবার হেসে ফেলি। 

বলি, তুমি পাশে নেই ৰলে। 'থাকলেুে কি 

হতে।? তোমার মুখে হষ্টমির হাসি। “কি 

আর হতে হ-জনে শিবপাবর্বতী হয়ে যেতাম। 

পিঠে ছোট একট আছুতে কিল মেরে পালিয়ে 
যাও তুমি, চেষ্টা করেও তোমাকে ধরতে 

পারি ন।। অদ্ধকারের মাঝে কোথাও খুজে 
পাই না তোমাকে, কিন্তু চোখ বুঝলে, জানে। 

স্বপ্রা, মনের আলোকে সদাহাল্য ময়ী 

তোমাকে আবার খুজে পাই। পাশে এসে 

ৰসে। তুমি । কতশত গল্পকরি তোমার সাথে, 

আমার মুপ্রিয়। অতি পরিচিতার সাথে। 



বিদেশের হামপাতালে 

_ বীণা বন্ছু। 
( জগুন ) 

আমাদের সাধারণের অবচেতন মনে 

হাসপাতাল” কথাটার সংগে জডিত রয়েছে 

একটা ভীতি ও শংকা । কথাট! হয়স্ত হেয়ালী 
মনে হ'চ্ছে কারুর কারুর কাছে - তাই একটু 

পরিক্ষার ক'রে বলতে ঢাই। শারীরিক ৰ! 

মানসিক ব্যাধিজনিভ কারণে যেখানে আমাদের 

যেতে হয় এমন এক জায়গ! হাসপাতাল -__ 

সেখানে কোন আনন্দ বা স্বখের আস্বাদন 

কি অবাস্তব ব! অলীক শয়? আমি বলব, 
হয়ত কিছু সংখাক লোকের কাছে তা নয় 

( সেজন্য অবশ্য আমি বঙ্গতে চাইন)। ভারা 

সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী )। 

প্রতিটি মানুষেরই জীবনে কখনও না 
কখনও হুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হ'তে 
হয় -. এ ছাড়া জীবনের মাধূর্ব কোথায়? 
নিক, কণ্টকহীন জীবন আমর! কি কেউ 
কল্পনা করতে পারি? মানবজগ্ম সাথক 

তখনই যখন সকল বাধা-ৰিঘ্বেকে এডিয়ে 
আমর! দৃঢ়-পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে 
পারি: জীবন সংগ্রামে । আমার জীবনে এলি 
একটি ছুঃলময় এসেছিল -- গত ডিসেম্বর '*১ 

এ,- যখন আমি খুব অন্ুষ্থ হয়ে পড়ি। 

অন্ুম্থ হওয়ার চিস্তাটাকে আমরা সব'দ] দূরে 
সরিয়ে রাখতে চাই। অনুচ্থ হ'লেও আমাদের 

সচেতন মন তা মেনে নিতে রান্দী হয়ন। 

তেক্সি করে আমার অন্ুষ্থতার উদ্ভব 

হয়েছিল- ১৯৭০ সালেই এবং হখন পরীক্ষা 

নীরিক্ষার জনা আমাকে এখানে হাসপাজাজে 

থাকতে হয়েছিল দিন সাতেক | গ্োগটা। 

ধরা পড়েছিল ঠিচঃই, কন্ধ তাকে চেপে 

রাখবার প্রচেষ্টা ছিল অদম্য, কেনুন। আমাকে 

যে পডাশুন। করতে হা'বে। কিন্তু বিধির 

বিধান জক্রধন করনে পাবে এমন শক্তি 

মাস্থষের আছে কি? তাই আমার ক্ষেত্রেও 

ব্য” হ'ল সে প্রচেষ্টা । ইংরেজদের কতকগুলি, 

জাতি বৈশিষ্টোের তারিফ করি আ।ম। কারুর 

কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে, এর কোন 

জিনিসের গুরুত্ব উপলদ্ধি করেও নিজেদের 

মতকে প্রাধান্য দেয় না। তাই আমার খ্যমতে 

সে বারে কোন অন্্রোপচারের ০8] আমার 

ওপঞ্খ করা হয়নি৷ 

“নিয়মাস্থ বতিত।' প্রতিটি কাজেই এঁদের 
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বিষেশের হখপপান্তালে 

মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় । হাসপাতালে 

প্রবেশইচ্ছুক সবাইকে তাই কতগুলো বাধাধর! 

নিয়মের মধ্যদিয়ে আসতে হয়| এখানে 
এনে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে তার নিজ নিজ 
এলাকার ডাক্তারের কাছে নাম তাঙ্সিকাভূক্ত 

করতে হয় _ যাদের এখানে বগে জেনারেল 

প্রেকটিশনান্ধ (£975925] 1971005610709:) বা 

সংক্ষেপে জি, লি, (0০) 1 সাধারণ অস্থখ 

বিস্ুথে এঁদের ওপঞেই সমস্ত দশায়ত (ছাত্র- 

ছাদের জন্যে সবপ্রকাগ চিকিৎসাই কর 

হয বিনে-পয়সায়)। প্রয়োজন বোধে এর। 

পাঠিয়ে দেন, বিশেষজ্ঞর কাছে । আমাকেও 

সেভাবে যেতে হ'য়েছিল বিশেষজ্ঞর গত্বাবধানে। 

বশেষডওৎ পক্ধীক্ষার ক্ছুদণ পর এলে গেল 

এক ভদ্ি [নয়োগ পত্র। 

আমাকে প্রচ অর্থব্যর বা দৌড়াদোডি 
[কছুই করতে হ'ল শ।। আজ মনে পড়ে 

১৯৭০ সাঙের সেই আগষ্ট মাসের কথ!। 

জীবনে এই প্রথম হাসপাঙালে যাওয়া 
ভয়ে বক্ষ তুর হুর! 

হালপাতভালে 

মাস্থষের সীমিত জীবনে রোগযন্ত্রনায় 
সম্মধীন হয়া হচড় খুব জন্বাভাবিক নয়। 
এলব ক্ষেত্রে ভার পরিবেশ জাকে বথেষ্ 
প্রভাবিত ক'রে। হঃখজছেের ভেতরেও 
সহানুভূতি, দরদ, মায়া, মমন্ড! তকে বিষাদে 
হর্ষ এন দেয়! অঞ্জানা আশংকায় যখন 

মনটা ভারাক্রান্ত, তখন সহাস্যবদনে, নান! 
প্রয়োজনে, ওয়াড” সিষ্টারর। (লা ৪0 5186978) 

€ মাসর! (2007598) এসে হখন তাদের 

দাদী মনের পরিচয় দেন, তখন স্বভাকত;ই 

মনে হয় কিছুটা গোগবযস্ত্রন। থেন লাঘব 

হ'ল। জীবনের প্রর্জিটি ক্ষেত্রে বাইরের 

সুচচিত1, শুভ্রত। ও পারিপাট্যেরও যে বিশেষ 

প্রয়োজন -তা কি আমর! অস্বীকার করতে 

পার? সুন্দর পর্দার আবরণ বেত ঝকঝকে, 

তককে, পুরু গাঁদ বিশিষ্ট বিছ্বানাযর় শয়ন 

করতেই উপলদ্ধি করলাম তান আরামের 

[দক.টা। ব্ক্তিগঞ্জ প্রয়োজশীয় জিনিলপত্র 
রাখবা উদ্দেশ্যে প্রাতটি রোগীর পাশে 

শুন্দর ছোট আলমগী এবং চাক! সংযুক্ত টেবিল 

৬ 6) প্রয়োজনে পোোগীর পাশে চেপে আনা 

যায় /॥1 প্রত্যেকের শহ]-সংলগ্রে ছোট একটি 

যেডিও -- য। বিছ্বাপায় শুধয় রোগীর! 

মিহিস্ুরে তির কানে কাছে রেখে উপভোগ 

করতে পাণ্েন। অস্ুষ্থ কাউকে দেখছে 

এলে ফুল নিয়ে আপসাট। এখানকার গীতি। 

ফুলের সমারোহ প্রন্তিটি বেডের পাশে কম 

নয় । জীবনকে উপভোগ করবার সকল 

নিদ্দেশন! ও ব্যবস্থাপনা এদের ভালে জানা 

থাকে । .রোগযন্ত্রনার ভেতরেও মানুষ কী ভাবে 

তা থেকে কিছুটা আনন্দ খুঁজে নিয়ে, ত। 

ভুলে থাকতে পারে সেদিকে তাদের 

সজাগ দু্টি। 

১০৭ 



বিদেশের হ!সপারা।লে 

ব্ত/'মান যুগের স্ুখ-ম্থবিধ। থেকে কোগীর! 

বঞ্চিত নান। তাদের জন্কফ রয়েছে প্রতিটি 

ওযাডে টেলিভিশন. (09895181070) ও ট্রলি- 

টেলিফোম । ট্রপিশ্টেলিফোন যে কতই 

আশ। ও আনন্দের রসদ জোগায় তা বলার 

নয় । সাধানণ, স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে 

মানুষ যখন বঞ্চিত হয় তখন ত্বভাবতঃই মন 

তার বিষাদে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পডে। এই 

ট্রণি-টেপিফোন ( য।, রোগী, প্রয়োজনে, তার 

শব্যাপার্খে পেতে পাবে) মাধ্যমে সে যে কোন 

সময়েতে ভার প্রিয়জনের কাছে, তার 

শ্বারীতিক ও মানসিক অবস্থ। জানিয়ে কেবলমাত্র 

তাদের নিশ্চিম্তই করতে পারেননা -_ আনন্নও 

দিতে পাকেন এবং ভার নিঃসজতা থেকেও 

কিছুই রেহাই পেতে পারেন। টেলিভিশনও 

এবিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে। 

১৯৭১ সালে দ্বিতীয়বার হাসপাঙাঙ্গে 

খাওয়ার সময়ও কম ভয় পাইনি আরম; তবে 

ওয়াড লিষ্টার, (ড9:০ 8196০:) ফিল লিন টন. 

(81189 1,8708020) যখন আমাকে এবার পরি” 

চিতির স্বীকৃতি দিলেন তখন আমি বিশ্মিত 

না হযে পারিান। ১৯৭০ থেকে ওখানে 

ক রোগী, দৈনন্দিন এসেছে গিয়েছে, কিন্ত 

আমার মত একটি রোগীকে মনে রাখা কি 

অবাক -বিস্ময় নয়? হয় আমি লগুন-বিশ্ব- 

বিদ্ভালয়ের ছাত্রী এটাই আমার অস্ত বড় 

পরিচয় বন্ধুর বাড়ীণত এলে যতট। আতিথের়ত। 

পাই, এ যেন তারও বেশী। সিষ্ান ল্িন.টন, 

(98697: [,8176910) নিজ হাতে আমার 

হাতব্যাগ ও জুতা জোড় নিয়ে রেখে দিলেন 

নিরাপধ্ জায়গায় । ঠিক লেই মুহ,ত্তে মনে 
আমারই পরিচিত আর হ'ল আমি যেন 

একটি আপুন পধ্িবেশ পেগপাম। এ যেন 

হাসপাতালে আসা নয়, যেন বহুদিন পর 

বন্ধুর বাড়ীতে €বড়াতে আসা। 

যেষন ফুল নাভতে চাডতে আপ বের হয়, চন্দন খষতে গঞ্ধা বের হয় তেমনি 
ভাগবততত্ব আলোচনা করতে করতে তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। 

--প্ীত্রীমা 
সংগ্রাহক-- ৬৭৯ বেচারাম ব।গ। 



স্দূর মাকিণ মুলুকক থেকে বি ৬৯৮৪ মতন শিল্পীদের ভাডাজরে খআআনানো হয়নি | 
ভাং তাণজ্জ লাথ দে সংঘ মিতাকে এক যানাজ্ঞত এখানকার বেদিরাই গান করলেন, অনেক 

চিঠি লিখেটেন। সেই চিঠির কিছু অংশ ছাতও গানে অংশ নিজেন। এরপর একদিন 
মিতা-ভাই বোন দের কাছে তৃলে ধরঙগাম। বাংলাদেশের  শরণার্থাঙের সাহায্যার্খে 

“চারুলত।" দেখানো হজ । টিকিট খার্্য 
৮০ ৩৩ সুদূর বারে! হাজার হয়েছিল হু ডলার অর্থাৎ ১৫ টাকা তবুও 

মাষ্টল দূরে বলেও আমর বাঙালীর! একত্রিত শরণার্থীদের সাহায্যার্থে হয়েছিল বলে 

হায়ছি। বিভিন্ন উতলবে, বিভিন্ন উৎনবের সমস্ত বাঙাজী এবং অন্যান্য মাঞ্িন অধি-! 
মাধ্যমে আমরা মিলিত হষ্ট। বাবে! মাসে বাসীবও এসেছিলেন । ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ 

তেরে। পাধণন এখানেও লজেগেগেছে। গত পূথিবী বিখ্যাত 75889019108 019 [08618565 

- বিজয়। সন্মেঙ্গনে 59৪৮০ এবং গ্ভার চার ০1 901)08085 সংক্ষেপে ৫১72 হলে 

শুশের সমস্ত বাঙালীর! একত্রিত হয়ে 'ঢারুলত।” দেখানে। হয়। 
ইলেন। মাছ, মাংস, পোলাও কালিয়ার 
সঙ্গে বাঙালীর দেই পরিচিত দই ওসগোল্লাও নববর্ধকে আহবান আনাই 90971798 
খাওয়| হয়েছিল । খাওয়! দাওয়ার পল্প গান 98018) বা "বসত উৎসব” এর মাধ্যষে। 

বাজনার আলর বলে” অবশ্য কলকাতার আঙগি দখিন হুয়্ার খোল .. এল ছে এনে 
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পত্র সাহিত্যের টুকিটাকি 

গান দিয়ে উতসাবর ন্যচন! হয়। 

গানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী ধাণী 

মুখোপাধ্যায়, শ্রীমন্ভী কবিতা দত্ত, শ্রীমতী 

রেবা চক্রুবর্তণ এবং সব“শ্রী অমলেন্দু সান্যাল, 

লাঞ্জাহান, আবতুল্লা ও আরে অনেকে। 

তবলায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীলীতাংশু শম্মা, 

মতো গ্রীমতী ব্ীতা শ্ব্রামাণিয়াম | 

লিপিমিভার পাঠক পাঠিকার। ন্শ্চির 
অবাক হচ্ছেন যে হাজার হাজার মাইল দুর 

থেকেও বাঙালীর ভাদের কুণ্টিকে বাচিয় 
রাখতে বদ্ধ পরিকর । বৃহত্তর কমক্ষেত্রের 

আহ্বানে এখানে অনেক জ্ঞানী গুণী বাঙালীর! 

এসে জমায়েত হয়েছেন। এখানেই একটা 

সুন্দর সংসার গডে তুলেছি আমর । অফিসে 

অথবা বাইরে আমর] যতই ইংরাজীতে কথ। 

বলিমা] কেন যণ্ডই কেতাতুর়স্ত মাকিন সাহেব 

হইনা কেন বাড়ীতে এসে ছুটি মাছের খোল 

ভাত না খেলে তৃপ্তি পাইন । 

অবসর বিনোদনের জন্য 

এখানেও 

অনেক রকমারি 

রমণী ক্ষমাময়ী, দয়ানযী স্েহুময়ী, 

দেবতার চায়; পুকষ দেবতার হ্ষ্টি মান্র। 

সংগ্রাহক -- ৬৬1০ 

ব্যবস্থা আছে । কিস্ত বিভিয্ উৎলব 

অস্কুষ্ঠীনে নিজেদের মধ্যে গানন্বাজন।; 

ছৈ-৮, করার একট! বিশেষ মাধুধ্য আছে। 

ভাই এই বকম কোন অনুষ্ঠান হলে নকলেই 
সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে এসে জমায়েত হই। 

73০9০) এব চার পাশে বাঙালী তাই 

বোনের। মিলিত ৪ 79061800 

[82076 ৭০০89৮৮ গডে তু'লছি। এতক্ষণ 

যে সমস্ত অনুষ্ঠানের কথ! লিখলাম তার 

সমস্তই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্টাই হল “টেগোর 

সোসাইটি আফ শিউ ইংজু+, খা বাছজ্য 

সেখান দঙাদি। 

[0061870005207৩ 8০0০19৮5ও 

ভাত ব্যতিক্রম নয়। ভবে এসৰ 

এখান দিলাম না । ভবিষ্যতে আরও খ্অগেক 

কথ! লেখার ইচ্ছা রইল । 

হয়ে 

যেখান বাঙালী 

1৬২১১) 

ধা ক 

রমণী ঈশ্বরের কীত্ির চরমোৎকধ, 

সন্ছ্িমচত 

তুলসীদাস সান্ত। 

১৯১৪ 



অঙ্কে যার কশচ। 

(৭ম স্তুবক) 

- ভত্তানন্্র নাথ রা 
(ভিগবি ক্রেসেণ্ট, জগুন ) 

প্রথমেই আপনাদের কৌত হল নিবারণ 

করি । এর পৃবের স্তবকেশ সেই দশটি 
গাড়ী বিক্রয়ের ধাাধার কথাটি বলছি। 

ধাধাটি ছিল এরকম - দশটি গাডীর একটি 

বিভ্রশী হয় সোমবারে । মঙ্জলবারে আরও 

কাযকটি এব" বুধবারে বাকী সবগ্ধলি। 

এঠ বিক্রয়ের বিশে এই যে বুধবারের 

গাডা গুলোর দাম মঙ্গলবারের গাডীঞগ্চলোর 

দামের দ্বিগুণ। প্রশ্ন ফিল লোমধারের 

গাডীটির মূল্য জানি আপনাদের 

অআ।নসকেই উত্তর পেয়েছেন। গ্রনেকে সময়ের 

অভাবে চেষ্টা করছে পারেননি । মান অনেকে 

প্রশ্নটি দুন্ধছ ভে.ব কোনরকম প্রেচেষ্টাই নেননি। 

কীভাবে করতে হয় জান! থাকলে এরকম 

কত?” 

ধরণের ধশাধার উত্তর খুব সহজে নির্ণয় করা 
যায়। আর না জান! থাকলেই মনে হয় 

খুব হুবহ। এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমার 

প্রাই মনে পড়ে। স্কুলে থাকতে পদার্থ 
বিদ্যার একটি বই পড়ে জানতে পেরেছিলাম 

যে বিছ্ত চমকানোর আলোর সঙ্গে সঙ্গেই 
শক শোনা যায় না। দূরত্বের জন্য আলো 

দেখতে পাওয়ার একটু পরে শব শোন। 

যান্ত । এই তথ্যটি জানবার পর থেকে 

বিদাত চমকানোর আলে। দেখতে পেলেই 
আমি আমার আশে পাশের সবাইকে বল্রতাম 

কান বদ্ধ কর. কান ব্্ধকর। তার কিছুক্ষণ 

পরই শব শোন! ঘেত এবং অন্যান্য সবাই 

অবাক হত কী ক'রে আমি তা বুঝতে পারি 
ত ভেবে! যাকগে সেসব কথা, এবার 

আসল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যে প্রশ্নটির কথ। 

বলছিলাম তার উত্তর একটু চেষ্টা চরিত্র 
ক'রে সবাই বের করতে পারেন । যেমন, 

দশটি দামের যে কোন একটিকে সোমবারের 

গাড়ীটির দাম ধরে নিয়ে বাকীদাম গুলোকে 

এমন হুটো! গংশে ভাগ করবাত্ত চেষ্টা করুন 

যাতে একটি অংশ অন্াটির ছিগ্ুণ হর়। 

এভাবে দুটো! অংশে ভাগ করা যদি ন! 

সপ্তব হয় তাহ'লে আর একটি গাড়ীর 
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আছে যার! কাচ! 

মুল্যকে নিপেয় উত্তর ধ'রে নিয়ে আবার 
চে! করুন । এভাবে চেষ্টা করলে একবার না 

একবার ঠিক উত্তর পাগুয়। যাইবে । কষপি- 

উটারকে এপ্রশ্রের উত্তর বের করতে রলঙ্ে 

সে হয়তে। ঠিক এভাবেই করতো । তার কারণ, 
খুব ভাড়াক্ঞাডি হিসেব করতে পারলেও কমপি- 
উটার মানুষের মত অত বুদ্ধিমান নয়। 

কমলিউট।র তো! সামান্য একটি যন্ত্র তাই 

তাকে মানুষের মণ যুক্তিযুস্তভাবে বিচার 

করার কায়ঙাগ,লো শেখানোর কাজটাও বেশ 
হরূহ | আমরা মানুষের অনেক কঠিন কঠিন 
সমস]ার সমাধান অনেক সময়ই করি। বিস্ত 

কীভাবে করি তা আমরা অনেক সমগ্সুই 

বুঝি না? যেমন্ন, ভরকারীতে ঠিক কতখানি 
লখন দিলে থেতে ভাল লাগে তা কীভাবে 

মেয়ের! ঠিক করেন জানেন কি? এর বোধহয় 
একটিই উওম 'দেবাঃন জান্রস্তি কুতে। মন্ষযাঃ। 
এমনকি যার] সারাজীবন রান্নাঘরে কাটিয়ে 
দেশ তারাও )জানেন না। কতটুকু হুন 

দেব মা", বলে নতুন বৌম! প্রশ্ন করলেই 
শাশুড়ী রেগে ওঠেন । আর 'আমার বোমার 
কতগ,ণ' এধরণের শাশুড়ী হ'লে বৌমাকে রাল্স।- 
করতে না দিয়ে নিজেই কষ্ট ক'রে করবেন। 

এন্র কেবলমাত্র একটি মাত্র কারণ ত! হচ্ছে 
বৌমা) লত্ণ ঠিক করতে পাবেন, না। আ। 
ক করবেন অথচ £কানদিন বৌমাকে শেখাবেন 
না কীভাবে লবনের সঠিক পরিমাণ বের 

লিপি ১৩২ 

করতে হয়। এবং না শেখানোর একমাত্র 
জ্ঞারণ তিনি নিজেই জানেন না! যে তিনি 
কী প্রকারে পরিমাণ ঠিক করেন। 

লবনের বাটি হাতে নেওয়া এবং হাভার 

ক'রে লবন তরকারীতে ছাড়িয়ে দেবার মুহুত” 

পর্যাস্ত শাশুড়ী-মান্ত। অনেক অনেক হিসেব 
ক'রে ফেলেছেন তার অজান্তে। কা হিসেব 

তা তিনি কোনদিন ভবে দেখেননি, প্ভাই 

জানেন ন।। 

আমি নিজে এনিয়ে গবেষণ। করেও 

কোন উত্তর পাইনি । তবে একটা নিয়ম বের 
করেছি । সে নিয়মে মোটামুটি কাজ চাল। 

অনেক নতুন গিল্সী এই শিল্পমে লবপমাত্র! 

শির্ণয় ক'রে বেশ উপকুত হয়েছেন। 

গাডীর এই প্রশ্বটি আর একবার পড়ে 

দেখলে লক্ষ্য করবেন যে মঙ্গলবার আর 

বুধবারের গাড়ীগলোর মোট দ্বাম ৩ দ্বার 
বিভাজা হাওয়! উচিত। সব দামগু,লোর 

সমগ্ি.ক ৩ দ্বারা ভাগ করলে দেখবেন 

অবশিষ্ট থাকে ১। এরথেকে বোঝা নায় 

যে সোমবারের গাডাটির দামকেও & দিয়ে 

ভাগ করলে ১ অবশিষ্ট থাকবে! ?১৬ (ঘ) 

নিয়ম অনুযান্বী পরীক্ষা] কঙ্গো . (েখ্ববেন 

একমাআ ১৯৪ পাউগ্ডের ক্ষেত্রেই ১ আবশিষ্ট. 
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অক যায়া কাচ! 

থাকে | * ন্সরাং ১১৪ পাউগু দামওয়াঙ্স। 

গাড়ীটিই বিক্রী হয়েছে সোমবারে। 

এবারে গণের আক একটি পদ্ধতি 
শিখুন । গত সংখ্যায় বলেছি গণ্য ও গ্ণক 

১** এর একটু কম হ'লে কীভাবে গুণ 
করনে হয়। এখার বলছি ১*** এর কম 

হ'ল কী করতে হবে। 

(৯৩) গুগ্য ও গ,ণক ১*** এন একটু কম 

এই নিয়মটিও (২২) এর মত, পার্থক্য 
এই ষে প্রয়োজন হ'লে পরিপূরক দ্বয়ের 

গণফলের সামনে শুন্য লিয়ে প,ণফলটিকে 
তিন অস্কবিশিঞ্ট (কারণ ১*** এর তিনটে 

শন্য। করতে হবে। যেমন 

৯৯৮ ১৮ ৯৯৭-5 কত? 

এক্ষেত্রে ৯৯৭ এর পরিপূরক ৩, এবং 
৯৯৮ এর পরিপূরক ১, ন্ৃতরাং ৯৯৮ -৩--৯৯৫ 

ব। ৯৯৭ -১০০৯৯৫. পরিপূরক ছয়ের গ,ণফজা 

৩১২০-০৬-০০ অতএব, নির্ণেয় উত্তর-_ 

৯৪৯৫৬ ৩৩। 

আর একটি উদাহরণ £ ৯৯২ » ৯৯৬. কত? 
৯৯১৬ 1 97০ ৯৯৬০৮৮০০ ৯৮৮ এবং ৪ ৮৮০৩২ 

অতএব, নির্ণয় উত্তর, ৯৮৮*৩২। 

দ্রষ্টব্য ; গণ্য ও গ,ণক ১০,০০০ এর 

কমহ'লে কী নিয়ম হবে তা আপনারা 

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। হা (২২) বা (২৩) 
এর মত্তই নিয়ম, তবে এক্ষেত্রে পরিপৃক্ক 
দ্বয়ের গ.ণফলটিকে ৪ অঙ্ক বিশিট ব'লে 

ধ'রে নিতে হবে। [ ক্রমশ ] 

যে আমার টাক। চুগ্ি করে সে এমন কিছুই চুক্ধি করেন।। কিন্ত ষে আমার 
সুনাম চুরি করে সে আমার যথাসব+ন্যই চবি করে। 

লংগ্রাহক -- ৬৬৮৪ 

-খেকসপীযার 

সুপ্রিয় ফাঁপা । 



গুজরাতী ভাষা ও সাহি 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

-কমঙ্গাক্ষ চট্টাপাধায় 

( আমেদাবাদ ) 

আচাধ হেমচন্জকে (১৯৮৮ ৮১১৭২ খ১) 

গুঞ্রাতী সাহিত্যের জনক বল! হয়। ১২শ 

শতক থেকে ১৪শ শক হল হেনবুগ ব। 

গুঞরাতী সাহিতোর আদি যুগ। জেন 

কবিদের দ্বারা লেখা নানাবিধ 'রাম' গ্রন্থের 

জনত রামযুগও বলা হয়। এ যুগের ভাষ। 

জুণী গুজরাতী অর্থাৎ পুরাতন গুনরতা। 

১৫শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দী হল 

নর়সিংহ যুগ। কবি নরসিংহ মেহতা বা 

নরলী ভগত্কে গুজরাতের চসার (0)90992) 

মীরাধাই। ভাব 'মধ্যকালীন” বা মধ্যযুগেন্ 
গুজরাতী। 

তারপয় ১৮১২ পরধন্ত প্রেমানন্দ যুগ, যা 
উল্লেখ পৃরে করেছি। এ যুগের ভাবা 
অব্ণাচীন গুঞ্জরাতীী বল! হয়। (পাঠ 

পাঠিঞারা মনে রাখবেন গ.জরাতী ভাষ 
অব্যাচীন মানে আধুনিক, বাংলা চলি 

ভাষায় 'অবণাচীন' আরা নয়) 

কিন্তু এ সব যুগের কখ৷ বিস্তারিত ক! 
লেখার আগে আনুন গুজরাতী বণণমাল 

বল। হয়। এ যুণ্গর বিখ্যাত কবিয়ত্রী সঙ্গে '্াপনাদের পরিচয় কথিয়ে দিই। 

€চ্রে) ৬৭ 

-2৮ ৮৫655 £ঠ 3 31 গে 
আআ আআ তত ভি ও ৩৪ 
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গুজরাতী ভাষ। গু সাহিতা 

বেন) ০০৮ 
এ 89 ০৮868 ০ 428 £€9 9 ৩৭ 
ক স্পা হও চে ছু জজ. ক 
৯8. ৫৩ বটি ও গর্বে, ৪৮4. € €4. 
জি টি শা 
গুলী 88 6 ০০৮24 210 521 ৫2. 
পা গা ফু বব তত আম্মার বল্ল 
০8 6 ৩ 289 0 ৩. হা 2. 
স্ব স্পা স্য ও ও লা ক ডি 

॥ £ -] ৬০ ক চছু 28 
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ও ০ 
আছ জজ ৮৬, 

গজরাতী মুঙ্গাক্ষর অর্থাৎ বর্ণমাল। প্রায় 

বাংলার মভই। ্বরবণে ৯ অক্ষরটি শুধু 
মেই এবং অন্থতন্থবর ও দ্বি্শগ” স্বরবর্ণ মালার 

আছে, যে ছুটি বাংল! বণমাঙ্গায় ব্যঞ্জনবর্ণে 

আছে। ₹ এবং ৮ নেই, ব ফলাও নেই। 

এর স্ছানে ওয়ে হসম্ত দেওয়। হয়, হিন্দী 
ভাব! ও বাংলা লাইনেটাইপের মত। 

অক্ষরের উপর বিন্দু দিয়ে তত্বিন্দু এবং 
অন্ুত্বর জেখা হয়। ও ও র পরে দেখবেন 
অন্থুত্যর ও বিলগঁ পড়বার সময়ে যার 

উচ্চারণ 'আঙ্গ এক. অ:। এখানে মন্ধে 

করিয়ে দিই যে বাংলা শ্রবের উচ্চারণ 

অকাবাস্ত কিন্তু হিন্দী, গ.জ্রাতী, মারাঠা 

প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণ হসনাস্ত”, যখ। উপ 

কে উচ্চারণ কর! হবে 'উপ্'। তাই গজরাতী 
শহদ লেখার সময়ে 'অআ এর স্বঙ্গায় সন্ত 

ব্যবহার করেছি। 

ব্ঞজন বণে ড় ঢ য় নেই। ড এবং 

ঢট ই ব্যবহার কর! হয় বথ। গাড়ি ব! 

আষাঢ় কে লেখা হয় গাড়ি ও “আযাচ" 

কিন্ত উচ্চাঙণ কর! হয় 'গড়ি ও £আবাঢ়'। 
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গুজরাতী ভাঁষ। 

স্ছ যাঃ এর স্যানে 'য' ব্যবহার ভরা! 

হয় জারণ 'য' কে উচ্চাহণ করা হয় 'য”। 

ব কলার (7) স্ছানে 'য' বাবহৃত হন্ু। 

যে অক্ষরে ব ফপা লাগবে সেটিকে অর্ধেক 

লিখে তার সঙ্গে 'য' টি সম্প,ণ লেখ! হয়। 
উদাহরণ ত্বরূপ 'মুযু' অক্ষরটি লিখে দেখানে। 
হয়েছে । অন্তন্থ 'ব' এর উচ্চারণ ইংরেজী 

চু র মত এবং দ্বিতীয় 'ল' এর উচ্চারণ 

'ড" এর মত। মারাঠী ও গুজরাতী ভাষায় 
এই "ল' টি পাওয়া যায় কিন্ত এখন 

সাধারণত এটিকেও 'ল' উচ্চারণ কর হয়। 

বাংলায় যেমন শু, গু, ভ ইত্যাদি 

বিশেষ ভাবে লেখ! হয় ভেমনি গজরাতী ত্তে 
'জ' এবং 'জি” অথব। “জী; লেখা হয়। 

মে ছটিও উদাহরণে দেখানো হযেছে। 'জ্ঞ' 

এব” 'এ' বণ” ছুটি ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তভূক্ত। 

'জ্ঃ এর উচ্চারণ 'জন' (370) এর মত যথা 

'যজ্। কে বল! হবে 'যজণ | "ক্ষ এর 
উচ্চারণ 'কস' অথবা 181) এর মত। 

আকার ইকার ইত্যাদি হিন্দীর মতই। 

ভবে হিন্দীভে বাংলার মত এ এ স্বতন্ত্র 

লিপি আছে, কিস্ত 'নই হিন্দীর' মনত গ.জরাতী 
ভাষায় 'অ অক্ষরে একার এবং একার দিয়ে 

এ এ জেখা হয়। 

গজরাতী ভাষায় সংস্কতের মত তিনটি 
লিজ । 

লিপি-১৩-২ 

€ সাহিত্য 

নরজাতি -- পুংলিঙ্গ 

নারীজাতি _ আ্্রীজিঙ্গ 

ন্যান্যতরজাতি -_- ব্ীবঙ্গিজ 

(লিঙ্গকে 'জাতি' বজা হয় বলে 9535 এক 

গ.্জরাতী ভাবায় হিন্দী বা! বাংলার মত 
'যৌন' নয়, “জাতীয়” লেখা হয়।) 

হিন্দী ভাষায় ইংরেজী 2, ফারসী; উর্দু 

“কাফ 'গাফ' প্রভৃতি £96179] শব্দ বোঝাবার 

জন্য অক্ষরের তলায় একটি বিন্দু বা ফুটকী 

“দওয়। হয় (যেমন বণণমালার দ্বিন্তীয় 'জ' 

এর তলায় দেওয় হয়েছে )। গুজরাতী ভাষায 

সে গুথা নেই। এখানে 2 এর উচ্চারণ ঝ» 

এবং গুঞ্জরাতী লেখার লময ঝ' ই লেখ 

হয়। তাই 26018 কে গুজরাতীতে লেখ! 

হয় "বাবর! এবং “ওঝা।” কে ইংরেজীতে জেখা 

হয় 0289 তেমনি 20087061061), 61067) 

ইজ্যাদিকে লেখ! হয় “মধর? অধর”, খেল”, 

উচ্চারণও সেই প্রকার । 

যুক্তাক্ষরকে গুজরাতীতে ৰঙা হয় 
'কজোডাক্ষ। | 

এখন একটু ব্যাক্তরণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কর! যাক। 

নাম-- ০০০ 

বিশেষনাম - 2220097 বৈ০০ 

নমদা, উদাহরণ ; আহমেদাবাদ। 
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গজয়।তী ভাব ও গাহ্িক্য 

বল্পভভাই ইত্যা্গি 

জাতিবাচক অথবা সামান্য নাষ-- 

0020700012 2008 

উদ্গাহছরণ ;$ শছের (শহর), ছোকরে। 

(ছোোকর। ), গায় (গরু), খুর্সা (কুরলী ব| 
চেয়ার ) ইস্যাদি। 

সমৃছধাচক নাম 0০115968৮ 2১012 

টিজারণ £ নুর (স্থৃতে। ) পথ্থর ( পাখন ) 
তেল, ঘী ইত্যাদি। 

ভাববাচুক নাম-- &0562:506 20900 

উদ্মাহরণ £ সুন্দর, আরোগ্য, গৌরব ঠক 
(শীষ) ঝলকার (ছন্দে আহ্বান, চাজেঞা ) মৃত্যু 
ইঈত্যালি। 

(উপরে গুজরাতীক্ষ বিপরীতে ইংরেজী 
প্রতিশক দেওয়া হয়েছে, এবং উদ্নাহদ্ণে 

উদ্দাহরণ ৫ সেনা (পন্য) বগ সন্ভা, ক্রাকেটে বাংল প্রতিশক দেওয়। আছে)। 

ংঘ ইত্যাদি। 

৮ 
জবাবাচক নাম, অথবা পদ্দাথবাঞক [ ক্রমশঃ ) 

নাম --89%691161 0027 

দারীজাতি ধেমন বঞ্তত্কায় মধ ছয় এমন আর কিছুতে নয়। 

--রবীজ্রনাথ ঠাকুর 
লংঞ্াছক ... ৬৭৫৬ 
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আকাশ লাল কেন 
-ও্বীবরুণ কুমার দত্ত 

বন্ছল। / ব”মান 

সাতা আকাশ লাল হলক্সে উঠেছে 

ছোট শিশু দেখছে - 
ক্তাভ বাড়ায় কিন্ত পায় ন। 

ভখন কাদতে আরম করে 

অন্যেরা মমন্ঞালস এপিযে আপে 

কাল র্রঙের কিছু দিস্সে তম ভালযে । 

শৈশব বুঝি আমাদের অনেকেরই কাটেনি 
তাই চাই ঝ্মক্তিম অনেক কিছু 

কেউ জাল শার্ট, কেউ লাঙল কমান, কেউ লাল লাম 

শবছেকে প্রিয় হলো বুক্ঞাক্ত বিপ্পথ ৷ 

বই জাল সেই ফট বয়সের একাস্ত কাম্য 

এখন এক হাস্যকর সাম্য। 

পুবণবাংলার আকাশ হয়েছে লাল 

কেউভাবে স্ুষ উঠবে কেউ ভাবে ডুবৰে 

মেসিনগানের গজণন আঅগহাযেন্স ক্রন্দন 

রাইফেল আর গেরিলার প্রতু-্যতর 

বাডাচ্ছে সেই পক্তিষতভাকে আব এগিয়ে আনছ্ছে 

স্খোছম্স কিংবা অস্ভের মুহত'কে । 

ভারত সোভিয়্লেটে চ.ক্তি 
পারমানবিক শক্তি খিভাজন বিরোধী মুক্তি, 

মুজিবের বিনা বিচারের সুক্তির দাবী, 
'পোড়। বারুজের গন্ধ শুকে পাওয়া আশ্বাসের বায, 

পুবেন আশ্রয় হীনের পশ্চিমে নিরাপত্কা, 

বিশ্বের সচেতনতা, 

সব দেখে মনে হর না 

কি সূর্য তাহলে উঠছে? 

১১৮৮ 



যে কথা হয়নি বলা তবু 
- আকন বাল্দযাশাখ্যায 

হাওড় । 

কাঞ থেকে ভামাকে একটা কথ! ব্ঙ্ব ভাবছ্িজ্াম 
ভাবছিলাম শুধু একটা করাই বজ্র 

কিজ্ঞ কথাটি যে কি ত?' তে মনে পড়ফে না । 
ভাবি জিতবে আনাই কথাটা 
ভ্ঞাবহভ ভাবতে জিখতেে বপন, 

লিখতে শিযেই ভাবতে বসলাম 

লেখা হযে হজে ন্!। 
কাল থেকে শুধু ভাবন্ধি খর ভাবন্ছি 
মাঝে মাঝে আমান এমনই হজ | 

যখন আহা মান্থযের আত চীৎকান্স শুনি 
কখনও বা শুনি হস্তে গাভীলে 

অআসহাজ্স মানুষে বোবা কাস 

ভাইস্ে-ভাইক়ে, বন্ধ সাতে বন্ধুর খুনোখুনির 
হক্তত্বোতিতত আাজনীতির কথা যখনই শুনব না! ভাবি, 
তখনই, ঠিক তখনই, কেন আনি এক ভাবালুস্ডা আসে 
ধীরে ধীরে আসে অবসাদ; র্রাস্তি হতাশা 
ভখনই হন্ি ভোমানত্ কথ। মন্যে পড়ে 
ভাবি; কথ্াট। কাজই বনে ফেব 
বন্সিত বল্ল তবু বলা আন হস্ত লা. 
কাট! হযে কি তা তে। নিতেই আনি লা। 

টি ১ জট 



স্বতির আলপনা 

স্নয়েন শম? 

রাজন্ছান। 

কার বেন আকুল আহ্বান 

বা শুনতে পার! বাযসন! 

শুধু বারবার-_. 
ঢেউএর মত আছড়ে পরে 

মনের কোন গছন কোণে। 

দরজা! জানাল! সব খুলে দেই 

কোন এক বিবাক্ত হাওয়ায় 

ঘরট! আনাচে কানাচে পরিপূর্ণ 

জানিনা কত যুগ লাগবে 
এই ঘরকে বিব মুক্ত করতে। 
আজ যে মেল! দিন-_- 

কুর্ধের একটুকরে! হাসিও 

আজ দেখা যাবেন।, 
নতৃনত্বের কোন ম্বাজানিই 

এক ঘেয়েমীর অঙিনায়। 

'আহি' যে তোমার কেউ হইন। 
মনের জেড কাথায় ভালিমেরে 

হয়ে ব্যাথার ছু'্চ ফুটিয়ে 
রক্কের এক এক ফোটাগিয়ে 

জুন্দর এক আলাপনা দিচ্ছি। 

আমি অবাক হয়ে দেখি 

-_ শিবকাস্তি ভট্টাচার্ধ 

মাটিয়ারী 

নদীয়।। 

পথিবীটাকে সুন্দর মনে হয়, 

মনে হয় সুন্দর ওই দূরে দিগন্ত রেখ 

আর এই ন্ুুদ্দর নীল আকাশ। 

একপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত 

মিষ্টি হাওয়া, সোনালী প্োদা,র-_ 

ভিজে মাটির লোদা গদ্ধ। 

আমি অবাক হ'য়ে দেখি-- 

দেখি পৃথিখীটাকে । 

ক্াম্ত নূর্ধা পশ্চিম আকাশে ঢঙে পয়ে, 

ওই দূরে লাল ইটের খোয়! বিছানো পথে 

উডে আমে একবাক সাদ। কবুতর 

কিংবা! সাদ বক উদ্দাম উচ্ছলে 

ঘরে ফেরার ভ্ভাগাদায়-- 

আমি অবাক হ'য়ে দেখি। 



গুক্তি সংগ্রা্ 
-সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 

বাণপুর। বর্ধহান 

হে অরিল্বম, 
মুক্তির শান্ত আনন্দকে তুমি পরিহাস করছে৷ 

আজ। 

কিন্ত তোমার এ পরিবর্ভন কেউ তে চায়নি; 
লাসাময়ী আনন্দ দিয়ে জানি তুমি ভুলিয়ে রেখেছ 
জানি স্ফীত বুক বিদ্ফারিত চোখে 
হায়নার চেতনা! আকাশে ভাসছে, 
আর এক কোণে যে সুক্তির প্রতিবন্ধক ভাঙা 

সেই মানুষ 
একটু অল চেয়েছিল, 
হে অরিন্দম, তৃমি কি তাদের জঙগ দিতে 

পারবে না? 
আমি যে দেখেছি আলোর জন্য মহীযুছের 

গোড়াপত্তন 

আমি যে দেখেছি শুক যানের নিষ্ঠ,র ক্রন্দন 
আমি দিকে দিকে শুনেছি বিলির তান 
সেখানে কবিতার বাণী হুলে গেছে খান খান, | 
আমি খুনের পৃথিবীতে রক্তে রাঙ। মানুষ দেখেছি 
আমি বিভৎস মানুষের উচ্চ্সিত হাসি দোখ 
পেটের কোণে লাথি মেরে চলেছি 
মুক্তি '"* মুক্তি --* মুক্তি চাই। 
একবার আকাশের দিকে চাই _ 

নিস্তব্ধ আকাশ 

একবার বাতাসের দিকে ধাই _-নিস্তন্ধ বাতাস 
শোষক খুনির। সব অশ্ারোছী হনে 
এদিক ওদিক দিগখিগ্গিক বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটছে 
সংগ্রাম, সংগ্রাম, বুকে নিযে সংগ্রাম 
তোমাদের সংগ্রাম'''জয় হবে নিশ্চিত 
বুঝছে বুঝছে.. শত্রুর আজ ভাই বুঝছে। 

ছড়িয়ে দাও রঙ 
- শাস্তন্ব চৌধুরী 

( উত্তরপাভ। ) 

গু এবে নাগুরে শপথ মুছবে কুপথ 

ও আজ চলবে যে রথ 

জগলাথের, _ 

ঘর ঘর ঘর ঘুরাও 

ও আজ ফুটাওযে ফুল 

ওইউত৬1 ন্থূর্যা উঠলে? আকাশে 

আজ দ্ডিয়ে দাও রঙ. সব আভাসে _ 

আর যেন যে মেঘের কাসে 

কীন্তিনাশে, 

কোন ক্রমেই যাত না ঢাক।। 

এবার নে ভাই কাজ স্ুক হ'ক অবিনাশা 

সুর ঝরুঝ ন্ুর বাজুক বাশী, 

যেন আর নাচেন। সব্বনাশী-_ 

গা গাঞ্চালি মেলুক শাখা। 

এবার যা কথা ভাই দিয়েছে৷ 

আজ সাধ তাই মুক্ত মনে, 

সৰে শপথ নিষেই কুপথ মোছরে 

গু এবার কথার মুল)ই হকনা পাশ। 

ওইক্ডেো! ন্দুর্য উঠলে।'কাশে 

আর ঢাক। নাই মেঘের ফালে, 

এবার সব আবাসেই ছড়িয়ে দাও রঙ. -- 

রখ চক আজ ঘুক্ষ চাক! । 

চখক। 

ঝরিয়ে স্ুবাসে 

আনে 



বিশ্বম্িতানিনি সঙ্জ্ম 
৪৮, জাজকুষ্ ভ্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী । 

আআম্বাচে - আ্রাকবণ ১৩৭৯ 

ত্রয্মোদশ বব” দ্বিভীঙ্ সংখ 

নতুন ন্নিতাদেলস নাম গু পর্রিচক্ের ভ্ঞান্পিক। 

ভালিকাক্ম সদস্য সংখা ৬৭৫১ খেকে ৬৮৫০ পখস্ত 

মিতাদের পিিিচষ্স প্রকাশ কনা! হল । 

যে সকল সভ্যেন্ ঠিকানা আনাতে আপত্তি নেই 

ভাদের ঠিকান! নামেন সঙ্গে প্রকাশ করা হল । বতণ“মানে 
স্ব পরে ভাাদের নাম ভালিকাক্স মুকিত বা শু্রকাশিত 

হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিষ্তাকে সরা সবি 

তশাদের ঠিকানাস্স চিঠি দিতে পারেন । 

সংঘের অবধাযকত্যে আব চিঠি পাঠাবার এ্রাক্োজন 

হ€বনা । নখন্রী মিভাদের হেখা প্রজ্েতরকটি প্রথম চিঠি 
ংঘেন্ছ অবধাজকত্ে পাঠাতে হবে । আপত্তি না থাকলে 

নাপ্তীমিতা এবপন্স তকে সরাসরি পজ্রালাপা করতে পারেন । 

নারী মিতার ক্ঞাছে পঞজর্দিয়ে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর ন। 
পেলে কজোভ। পোষ ক্ঞান্ডে স্মজণ ভিপি পাঠাতে পাকসেন। 

যার্দি কোন কারণ বশতঃ নাক্সীমিতভা পল্জালপে বিরত থাকছে 
চান তবে তেন ভা জানিয়ে মেন । চিঠি পেয়ে নিরুভর 
থ।ক। কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। 
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. নুন মিভাঁদের নায় ও. পরিচয়ের ভালিক। 

শ্রিয় বিষয়গুলি পণ্রবতে? যে সান্কেতিক চিনু ব্যবহার 
কর হয়েছে লেগুলি এইরাপ -_ 

ক - সমাজ, খ- ফাজনীতি, গ-লাহিতায, ঘ- শিল্প, 
উ - বিজ্ঞান, চ- ব্যবসা বাশিকা, ছু -খম জস্পান, 
ঝ"বাজন!, এ ভ্রমণ, ট- আলে।কচিত্র, ঠ- ভাঞ্চটিকিট, 
ড - খেলাধুলা, ঢ- চলচিত্র, প- সাঁতার, ত -বাগানকরা, 
থ- হাাসমুরগী পালন; দ - অভিনয়। 

মিভাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি 
এইরূপে সাজান হয়েছে _ সদস্য সংখ্যা নাম, ঠিকানা, 
বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়। 

* ঠিহিত মিভাদের ৯* পরমার বিশেষ বৈদেশিক 
বিমান পত্রে সরাপরি চিঠি দিতে হবে। 

*€ চিন্থিত মিতা কেবল মাত্র নারীমিভাদের সঙ্গে 
পত্রালাপ করবে । 

৬৭৫৩ অনিল কুমার নাথ, ৫৮/১১, ইছাপুর রোডঃ কদমতজা, হাওড়া-১ ৩১৩ 
ছাত্র জ ট ডট দ। 

৬৭৬০. অলক সামন্ত, ০০. জে, সি, মাঝি এণ্ড কোং, হরেক রাইস মিল, বালিটক 
মেদিনীপুর, ১১ বেকার ক খ গ ঙ। 

৬৭৮৪ অরিজিৎ মণ্ডল, রাজানিখী খান হসপিটাল, পোঃ- রাঙ্গাদিঘী, মালদহ, ২১ 
হাত গর ঞ্ ঠ-ড। | 
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নক্ভুন মিভাদের নম ও পরিচয়ের ভালিক। 

৬৭৭১ গৌরী সেন, মাথল1, ২৮, গৃহব্ছালী, জ ত রানা সেলাই 
৬৭৭২ অজ্াস্তা রায়, রামনগর, আগরতলা, ১৫ ছ্বাত্ী ক গ গওঙ জজ ড 

ঢ চিঠি লেখ।। 
৬৭৭৬ অলক মুখোপাধ্যায়; ইঞ্জিনীয়ার হাউস, লাঙবাজার, পোঃ+জেল! বাকুড়া 

২৭ মেডিকেল গ্রিপ্রেজেন্টেটিভ থ ট ড। 
৬৭৮৪ অআজত় দত. 0০০97087 00889, [76692 10)1, 73858 60৭ 228%2001)8-9 

২০ ফ্যান (মেডিকেল.) ক ঙ ভা ঝ এ ট ড ঢচ 

প দূ । 

৬৭৮৯ অচ্চন! বণিক, আগরতলা, ১৭ ছাত্রী খ গ জা তি 

দর ঠ। 

৬৮০১ অনুপ কুমার দে, নৃতনগ্রাম, পোঃ- জামদাভ1, হুগলী, ভায়া:- তারকেশ্বর 
১৬ ছাত্র জ এ ডট তত দ 

৮৬৮৫  অচ্চন। পাল, ডুমুবদহ ১৪ শিমিকো জ ও গএ্$ ড 
৬৮১৭ আঅগ্রন শংকর, ১৭৬|ভি, স্থুইন হো! লেন, কলবা, কঙ্গিকাত্া ৪২ ২২ 

ছাত্র ক গ ঘ ছু জজ বা টঢ দ আবৃত্তি। 
৬৮৩৪ অমল কুমার মণ্ডল ঝাউত্ল! রোড. বরিশাল, বাংলাদেশ, ১৯ ছাত্র 

ক থ জজ বব এ ড় টঢ ত। 

৬৮৪২ অঞ্জিতেশ্বর বিশ্বাস, ২সি, সাতকড়ি মিত্র জেন, কলিকাতা ৫৪ ১৯ ছাত্র 
ক গ জ এ টা। 

৬৭৩৬ আরতি মিশ্র কটক$ ৩৬, গ্রহস্থাঙ্গ, গ ত আাক। গাঁটার সেলাই । 
৬৭৬৮ আমিন.ব রহমান লাঞ্ঠাদ কুটীর, ব্র'উন কম্পাউণ্ড, বরিশাল, বাংলাদেশ 

১৭ ছাত্র ক ঢচ জব এ ট ঢ মিতালী। 
কক ৬৭৮৬ আনোয়ার কবিপ 109৮৮ ০ 9150৮ 20022. ছ035578165 

০০)19£০ 9দ79098% 582 ৪৮১ [00890 1.17000013. 

(প্রবেশপত্র পাওয়াযার়নি ) 
৬৭৯৪ আশীষ চ্যাটাজ্ছী পোঃ- পুর্ব সাতগাছিয়া, জেঃ- বর্ধমান ভায়া- গুণ্ুপাড। 

৯০ ছাত্র ঙ৬ চ জজ ঝ ঞ ঢড। 
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নতুন গ্িভাদের নাম ও পরিচগের তালিকা 

৬৮৯১ উৎপজগ দে সরকার গ্রাম:- গোবিন্দপুর, পোঃ- দঁওপুর জেং- হুগলী 
১৬ ছ্বাত্ত কখ গ্ ঘ ড় জজ ঞ ট ড ঢ পণ ত জন. 

৬৭৮২ এম, এ, মাজিদ ০1০. 815. শহিদুল এগ ব্রঙ্গারল পোঃ- ভেড়ার, 
কুতিয়া, বাংলাদেশ, ২১ ছাত্র খ ও ঢচ জব টড টঢ ণ দ। 

৬৭৫১ কালিদাস দাল বর্ধমান, আর, এম, এস, বধ'মান ১৪ চাকুরী 

জজ ঝ ঢ টঢ দ। 

৬৭৩৬৯ কল্যাণ কুষার দেব রায় রাণীভিল!, মসজিদ রোড, পো:- জাবাণ 

শিলং ১৫ চাকুরী 5 জজ ঢ। 

৬৭৯৩ কান্তিক চক্র বিদ্যাস্তু ৯নং কল্লাপাড়া) শাস্তিপুর নদীরা ১৮ ছাত্র 

থ ও জ ড ঢ। 
৬৬৬ এ কল্যাণ কুদার কুণ্ড. ৮" ঢু 010, 20৮,8০০ (7৮8 শা) 

50370065010 2০৪০, 7০80২,৪-1 80১87 ১৫ চাকুক্সী গ জ ঢ। 
৬৮২৪ কমল কুমার রায় ১০|৬, কবি ভারত চদ্র রোড, কলিকাত! ২৮ ২২ 

ছাত্র (0.2.) চ ঞ ঠ ঢ বন্ধুত্ব । 
৬৮৩৫ কাবেরী রায় বরিশাল, বাংলাদেশ ১৫ ছাত্রী ক থখ জজ গ বৰ 

ড ঢ ত। 

৬৭৮৮ গৌতম গাজলী ৮/৫এ জামীর জেন, কলিকাতা ১৯ ২৩ গবেষণ! 

খ গ ও ন্জ ড ট। 

৬৮৯৬ গৌর চন্দ্র বিশ্বাস ৩৭ ছে ভ্্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী 
(প্রবেশপত্র পাওয়াযায়নি ) 

৬৭৭৪ জয়ন্ত ভড সঙ়িষাপাড়া, চক্দননগর হ,গলী ১৮ ছাত্র গে ট 

ড 

৬৮০৩  জোযোতি রায় ১৬, পুপাড়া রোড, কঙল্গিকাতা ৫৬ ৩৩ চাকুরী 

ক খ গ খ। 

৬৮১৪ জয়ন্তীরাণী সাহা শিবগঞ্জ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্রী ঘ জ ঠ ড 

ঢ ভিউকার্ড। 

৬৭৫২ ভপন কুমার পাল 180) খি/৪,, 90108065) 112)809 ০, চ881)৩070 
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নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

2৪৮০৮-6 ৩, ছাত্র ও জ বব ঞ ড ঢ। 
৬৮০২ তাপল কুমার সরকার ন্ুভাষ হাই কুল কালিবাডী পোঃ অনিলগড 

কাছাড আসাম ১৫ গশিমাক ক গছ ভ। 

৬৮১৯ ত!পস ভষ্টাচাখ্য প্লট নং ৩৭ ব্রক-এ বাঙ্গওর এভিনিউ কলিকাতা ৫৫ 
১৮ ছাত্র সবৰিষয়। 

৬৮৩  তকণ ব্যানার ১৬, শিবজল! গ্রীট, ভদ্ররকালী, হ,গলী ১৯ ছ্ছাত্র 
গু ড ঢ ণ| 

৬৮৯৭ দীপক সাহা 7০০020- 812 78879 170098691  139158785 1787005 

71015678865, 5 278108,815 ১৯ ছাত্র ও ঝ ঠ ড. 

৬৮২৮ দিলীপ কুমার দাস ৪0/2, 7088 7). [, 015০৮ ]া 9. ০. 608109 

13. ০.৭ ৮/2 5 ভে,8, &. দা ৪৮০ 0515108]]1 20285 380£81০2-] 4 

1159০:5 ১৯ এয়ারমান ঞে ঠ ট ডভ টেম্বিল টোনস। 

৬৮৪৪ ছু ঘোষ খিদ্রিরপুর দৌজতনগর মালদহ ১৬ ছাত্র ঙ ট ঞ 
ঠ ড। 

৬৮৪৮ দীপক সরকার 1)17)65 0. 2. 2101) 9০1)00]  7)0)1178 ইৈ ০৮70] 
4858810) ১৭ ছাত্র আজ ঝ ঞ। 

৬৭৬৩৫ নিপ্মলচন্দ্র লরকার হোষ্টেল নং ১ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ জলপাইগুড়ি 

২১ ছাত্র ও এঞ। | 
৬৭৭* নিশীথ মলয় চক্রবর্তী ১৯এ, হরি বো” লন, কঙ্সিকাতা ৬ ২৫ ছাত্র 

বন্ধুত্ব ভিউকার্ড। 

৬৭৯ প্রবীর পাল ১৮/১৯, তানসেন রোড, হুগগাপুর ৫ বদ্ধমান ১৯ 

হাত্র বা এ ট দ। 

৬৭৬৩ প্রদীপ কুমার পাল ৫৯, গ্রে গ্রীট,) কলিকাতা-৬ ২১ ছাত্র ক গ 
জ ঢ। 

৬৭৬৭ প্রদীপ কুমার ভট্টাচাধা 96865 8351000 01 110016, 070891775 

0.০, 01080182 9ঞজাও। 80057 ১৪ চাকুরী ক ছ ঞ। 

৬৭৯০ পশ্ুপতি আগরওলা পলো: পঞ্চকোটরাজ, কাসারীপাড়া, জেঃ- পুরুলিয়। 

১২৬ 



নতুন মিঙাদের নাম ও পরিচয়ের কআঙিক। 

১৮ দাত চ বন্ধু । 

৬৭৯২ শিপু) ঘোষ এন, এন, খুখাজভ্গ রোড, পানিস্থাটী, ১৪ পরগন। 
১২ ছাত্র ক খ গ ঘ ও ছু জ বৰ ঞ ডভ ঢ দ। 

৬৭৯৩ পংকজ গুহ ১৯৪, হরিশ মুখাঙ্াণ কোড, ভবানীপুর, কঙলিকাত।-২৫ 

১৭ ছাত্র জজ ঝ গর ঠ ড ঢ র্জ। 

৬৮১১  শ্্িয রঞ্জন ঘোষ গুরুপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ১৭ ভাত্র ও 

ঠড ঢ। 

৬৮২১ প্রভাত কুমার কুণ্ডু, চাক; বনগ্রামণ ২৪ পরগনা ৯৫ ৰ্যবস! ক 

খ ও ঢ ঞ ট। 

৬৮২৫ প্রদীপ রায় চৌধুরী ১০, গরফা দ্কুল লেন, কঙ্লিকাতা-৩২ ২১ হাত 
সববিষয় ৷ 

৬৮২৬ প্রতাপ কুমার গোপী পাটাকুর। কুচৰি্ার ১১ ছাত্র ঝ ড। টু 
৬৮৬২ প্রভাত চ্যাটাজ্জী (£৮,02- 01000509807 0০০০ 28075 

[01051017080 2810092 ৯৩ জাইনিং ইঞ্জিনীয়ার ক খ গ ঘ ও চট জজ ছু এঃ 

ড ঢড 
৬৮৪৯ প্রণয় কুমার মজুমদার ০০ মাখনলাঙলগ ঘোষ ৩৩ শিবলাখ মুখাজ্দী জেন; 

ভদ্রকালী, হ,গলী ১৭ ছাত্র চ ঞ ড ঢ। 

৬৮৫০ প্রদীপ চৌধুবী জে/১, আনন্দপুষী, বারাকপুর,। ২৪ পরগনা ১৪ চাকুরী 

ক খ গ ও ন্ধ। 

৫৭৫৮ বিমল পাল ৬৫, মহেজ্ছ ধাগচী রোড; বালী, হ্বাডা ২২ চাকুরী 

গ সু জ ঞ ঢ পণ ত! 

৬৮৩৭ বিনয় কুমার চক্রবত্তী ০/০ 02920106907 97654598160, 9. 2১08৫ 

[0100878, 9501)808-7 45880) ৯৫ ঢাকুরী চ ঞ্ক ট ঢ 

৬৮৯৯ মগ, আঢ্য শ্রীরামপুর ১৯ ছাত্রী খ গ ড ঝ। 
৬৮১৮ মহুঃমুহুর রহমান বুলবুল ৮/১, বি, কে দ্াল রোড, করাসগঞ্জ ঢাক1-১ 

বাংলাদেশ ১৮ ছাজে খ গ ও জজ ঞে ডঢ দ। 

৬৮২৯ মদন মোহন বাগ বল্গুভবাটী, সুন্লীরছাট, হাওড়া ১৯ ছাত্র খ জ 

১২৭ 



নতুন মিভাদের নাম প্রিচ্ের ভালিক| 

এ ড প দ। 
৬৮৩৩ মহঃ আবাল মালেক ০/০ মহ হামিহুর »ঝছমান দরগা রোড, সিরাজগঞ্জ 

পাবনা, বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ও ঞ্েঃ ঠ ড ঢ রদ । | 

৬৮৩৮ মহুণ্মদ তৌফিক আজিজ ১০, রওশনভিলা, রোড নং ২৩ গুলশান 

মডেল টাউন; ঢাক।-১২ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র জজ ট ঠ ড ঢড ণ। 
৬৮৪৫. মমতাজ খাতুন (চদ্দন1) স্্রীষাত্তাপুর, ১০ ছাত্রী ক থখ গ ঘ শু 
ছু ঞ ট ঠ ডঢ তত থ। 

৬৮৪৭ মিলি মিত্র রামপুর ১৮ ছাত্রী জ ঝ এ ট ড ত। 
৬৭৮৭ সবি দাস ১২/বি, এন, এম, কোড, কলিকাতা-১১ 

(প্রবেশপত্র পাগয়াঘায়নি ) 
৬৭৯৬৮ অবধি দে ৮, নর্থ যোড, কঙ্গিকাতা-২২ ২১ সাংবাদিকতা গ ঘ 

ঙ্জ এও ঢু ঢ। 

| ৬৮১৩ রবীজ্দছ্ নাথ, মুখোপাধ্যায় 0৪০1০961081 উ:৪চ 01 [87318 

০.০.+ ৫6 8715107017 88508097 ৩০ ভূতত্ববিদ ক গ ও ছ। 
৬৮১২ পবিরগ্রন সরকার 2128, 9508079, 0191) 2০৪৭ ্87081)990)707-9 
১৯ ছাত্র থখ গ ও চ ও ঠ ড টড দ।. 

৬৮৩৯ র্াজধি রায় চক্রুবতত ০1০ আলপনা ১৯/২/বি, নয়ান ডাদ দত্ত ভ্রীট, 
কলিকাতা-৬ ১৬ ছাত্র জ ঢ। 

৬৭৭৮ শ্যামল রায় ৮এ, ভগবতী লেন, কালীঘাট; কলিকান্ডা-২৩৬ ১৯ 
ছাত্র ক ভ 'ঢ ক। 

৬৭৮৫  শৈলেন কুমার লে বড়ধাজার, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান, ২৭ ব্যবসা 
থু ঢ ঢ। 

৬৮১৬ শিব কুমার গোয়েস্কা ০/০ শ্রীশ্রী প্রাইভেট পি: ১৯২, যমুনালাল 
বাজার ছ্রীট, কলিজাতা-৭ ২৯, চাকুরী এ ড ঢা 

৬৮২৭ দাম চজ্র রক্ষিত 01885 0670670 0০01070%) 231০০1-6 

039:657-24 0.০ 78169009071) 99100876978) 02188 ২৮ 
ঢাকুত্ধী ঞ। 



নতুন মিভাঙ্গের নাম ও পরিচয়ের ভালিফা 

৯৭৯৭) গগন বনু ৬1৩৭, পি ভবলু, ডি, রোড, অশোকগড় (পশ্চিম) কলিকাতা-৩৫ ২* ছাত্র ক গ ঞে ঠ ণ 
৬৮৩১ শংকর ভট্াভাখা 71817503০05 0. 1২9৪ [9179070756 101788785 420801016, 10170705870), 48580 ২১ ভাত্র ৮ জজ ঝ ঞ ট ড ঢ। ৬৮৩৬ শ্যামল কুমার সিংহ ৮*/১/১* : অবিনাশ চঙ্ ব্যানার লেন, সাত্রাগাছি, শিবপুর, হাওড়া ১৭ ক গ ও ঞ দ ট বা জ ঠ। ৬৮৪৬ শেখর কুমার দাসগুপ্ত কানাই ভবন, রাধাবঙ্পভ তলা, রাণাঘাট নদীয়া, ১৯ ছাত্র গ খ ঘ ও ঞ ভ। 

৬৭৫৪. স্ববোধ কুমার জানা হেড মাষ্টার বালী পূর্বপাড়! প্রাইমারী স্কুল পোঃ- বিজয়নগর ২৪ পরগনা ২৮ শিক্ষক ক গ জজ ঞ ড ঢড দ। ৬৭৫৫ সোনালী সেন কলিকাতা ৫৫ ১৩ ছাত্রী খ গ ঘ জজ এ ত। 
৬৭৫৬ সমীর রাণী হাজরা বাছে প্রতাপপুর, ১৮ ক খ গ ঘ তত হু জ বা ঞ ট ড ঢ ণ দ। 
১১৫৭ স্বপন ঘোষ পোঃ+গ্রাম জজান, মুিদাধাদ ১৯ ছাত্র গ 

ড ঢ। 

৬৭৩১ স্বপন মজুমদার নুধাম” ১১২, ডেভিস রোড, বহরমপুর, মুশিদাবাদ ২৫ গ চ জজ প্র মিতালী গাড়ীঢালোন!| । 
৬৭৬১ ্্ধ্যন্দু বিকাশ সাহু গ্রাঃ+পোঃ- ভুয়া, মেদিনীপুর ২৫ সহকারী প্রধান শিক্ষক খ গ এঞ জজ ঢ। 
৬৭৭৩ ম্ুম্মিতা দে শিলং ১৮ ছাত্রী ক গ ঙ জজ নিও ট টঢ। 

৩৭৭৭ ম্ুত্রত চ্যাটাঙ্জী ২৪/৬/২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কামতলা। হাওড়া 
২২ ছাত্র জ। 

৬৭৮৩ জিগ্ধ। দাস গ্রপ্ত সাগরতঙ! ২১ ছাত্রী জ ঞঃ ইবিআকা! সেলাই । 
৬৭৯১ সোঙগেন্ন কুমার বসু 91০ 4১.10,4&.4 (756) 15508018500 7০50, 

৯৯৪ 



নতুন মিভাদেক় নাম ও পরিচয়ের ভালিক! 

০৪০০০০-]  1317)97 ২২ চাকুরী বন্ধুত্ব অধ্যয্সুণ ৷ 

৬৭৯৪ সুদীপ দে ৫1৯ কি, পি. চক্রবস্তী লেন, কদমতল।, হাওডা ২৯ 

ছাত্র ক ঘ উ চট জ ঞ্ ট ড ঢড ত দ। 

৬৭৯৯ স্বপন প্রামানিক মাঝেরহাটি রোড নিমতা কলিকাত1-৪৯ ১৯ 

ছাত্র উ ঞ ঠ ঢ। 

৬৮০৮ স্বপন কুমার দত্ত পোঠ- বাখরাহাট, ২৪ পরগনা ভায়।:- বজজবজ 

২১ ব্যবসা ক গ চ জা ছ ঝা রও ট ভ ঢ তত 

থু দ । 

৬৮১১ সন্ধা। দে চৌধুরী শিলিগুভি ১২ ছাত্রী গ ঘ ঝ»ঝ ঢ। 

৬৮১৩  ল্িপ্ধা চক্রবন্তটী হাগওড। ১৮ বেকার ক গছ জ ঞ দ। 

৬৮১৫ সঞঙ্জিব দাল গুপ্ত ০1০ কেমি (ইগ্ডিয়া) করপোরেশন ১৯, াদনী 

চক স্ত্রী, কলিকাতা-১৩ ১৯ চাকুরী জ বঝ ঞ্ঞ ট। 

৬৮২৩ স্বপন চৌধুক্ী পোঃ+গ্রাঃ হালাহ?লি, নর্থ ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র 

ঙঁ এঃ ট ঠ ড। 

৬৮৪৩ সুনীল কুমার বসাক ৬নং চে বাগান লেন,দ কলিকাত1-৬ 

€ প্রবেশপত্র পাগুয়াযায়নি ) 

৬৮৪ ১ স্বপন কুমার দত্ত 1880106 091001৩, (2705089]) 0০.০, 6111070% 

চঘ. 0. 81118) 48890 ১২ চাকুরী গে জ ঞ ড  ঢ। 

৬৮৪৬৩ সন্দীপ প্রামানিক ১৪, রাধা বলভ রোড, নৈহাটী ২৪ পরগনা ২৩ 
চাকুরী ক থখ চ ঞ ঠ ঢচ থ। 

৬৮২* হৃদয় কুমার দে পো; পূর্বন্থছলী, বর্ধমান ৩২ ইঞ্জিনীয়ার ও এ 
টা ঢ ণ। 

১৩ 



বিশ্বনমিতভালি সক্্ 

৪৮, রাণজক্ক্ও স্বীট, উদ্ভতরপাশড়।, হুপঙ্পী 

বাযবাডি জআ্রাবপ ১৬৭৯ 

পুরাতন মিতার পরিভক্ের পুর্ণ ্ঞান্সিক1 € 

১৬৭৯ সাজ ১৩ বধ ২ সংখ 

সদস্য সংখ্যা! প্রথম থেকে ৬৩৫০ পর্যজ্ত পুরধস্তন বিজ্তাঙ্ষের 

স্ক্রিচষ প্রকাশ কলর! হজ । 

অআলসাবধানত্তঞ বশত যর্দ কান মিতা পশিচয ভাল্িক। 

শ্বেকে বাদ পডে বিষে থাকে, ভবে জহকে আনাতে [জিপি 

ম্িস্ভান্দ পরবদ্ীশ সংখতায় গুরুকাম্ণপ করা হবে? 

প্রিক্স বিষয় গুক্গির পর্সিবন্ডেে যে সাংকেতিক চিতু 

ব্যবহার করা হয়েছে ০েঞ্চন্িি এইকপা -_ 

ক-_- ফমাহ্জ খ-__ আাজনীতি গ-- লাহ্িভ্য ঘ-- শিল্প 

৬ -- বিজ্ঞান চ--- বাবস। বাণিজ্য ছ-_ ধম” আ-_ শান 

ঝা বান্না এও ভ্রমণ ট-- আঙ্গোকভিজ ১-- ডাকটিকিট 

ভ-- খেলাধুজল।? ঢ-_ চলচিচিজ ণপ-- পাতাল ত- বাগানকর। 
থ-_ হ্াশাসমুরগী পাঙ্গান দ-- অভিনন্। 

িজ্ঞাদেন্ নাম ও পরিসর সংক্ষিপ্ত বিবরণ খুজি আইনে 

হখজান হয়েছে_ সদস্য সংখ্যা, নামঃ ঠিকানা, বক্স, বৃ 
গু সখের বিজয়? 

১৩৬ 



পুরাতন মিতার নায় ও পরি$য়ের ভালিক। 

৫৯৮৯ অশোক কুমার চৌধুরী আর, জি, কর মেডিকেল হোষ্টেল ৬৪/বি, 

বেলগাছিয়। রোড, কলিকাভ।-৩৭ ১৮ ছাত্র ও এ ঢ কবিতাপাঠ। 
৬১৩১ ডাঃ অজিত কুমার সেন 8.0, ০: আআ, 85816200086, 

2০. 01080055, 7১%18078,0 ৫১ ডাক্তারী ঞ& ক। 

৬১৯৯ অগ্রলী মুখোপাধ্যায় কালন্বা ২৪ শিক্ষিকা বইপডা গানঃশান। জ। 

৬১৬* অমিয় কুমার কুস্তী শ্ব০.  8246341 &91149, 8958 
০/০ 56 ৮.০. ১৯ চাকুরী ক ঘ গছ জ বক নাট্যম্চ। 

৬১৮৬ অশোক কুমার পাল ড1]] ২ 00175 0১০ 98০৮৪ 9870802) 

১৯ ছাত্র ক ঘ ও জজ ঝ ট ঠ ড ঢ ণ। 
৬২৩৩ আঅবনিভূষণ বসাক ইনচাজ নং ৬, কোলডভিপো! নর্থ কোড, বার্শপুর 

বন্ধমান ৩৩ কমচারী ক হছ। 

৬২৪৯ অনিল কুমার সেন গ্রাম £- ভট্টরপুকুর, পো :- অরুপধুত্ভীনগর; আগরতল। 

ত্রিপুরা ২২ ছাত্র গ। 
৬5৫১ অনিল কুমার চ্যাটা্ডর্ী কে।য়াটার নং ই, এন, ১৬ কে!ক ও ভেন কলোনী 

ছর্থাপুর-১ বধ্ধমান ৩৯ করণীক গ হাগান। 

৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখাজী ৪০: 719,5,)75,058$)707) 19065 ১১5 

231700028১৯ ছাত্র উড ঞ দ। 

৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়েক ম্যাকডোলাণ্ড হুল বি, ই; কলেজ হাওড়া-৩ 

২১ ছাত্র গ জজ (কবিতা )| ৃ 

৬৪৪৬ অলক ঘোষ ২১, বারোয়ারী তল] রোড, কলিকাতা ১০ ১২ ছাত্র 

এ) ঠ স্ভ ক্রিকেট খেলার ছবি ও গল্পের বই জমানে। 

৬৪৭৬ ্চ্চনা ঘোষ কোলকাত1-১১ ১৯ ছাত্রী গ ঘ ঞ 

ঢু ছ। 

৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার ৮৬/৮, পুব্পিথি কোড, কলিকাতা-"৩* ১৮ 

ছাত্র ছ এ টড ঢ দ। 

৬৫৪৬ অশ্বিশী কুমার খাড়া গ্রাম £- চিঙ্গরমারী পোঃ- দক্ষিণ কাশিমনগর 

মেদিশীপয় ২» ছাত্র গ জ ঠ ড 

১৩২ 



পুরাক্চন বিভাদেক নাহ ও পসিওধের তালিক! 

৬৫৬৪ অলক কুমার দালগ্িগ্ত 880 ৬৮৪০5 80-00-০1৮2 ইজ 

বৈ ৪১০৪) 50:05520 ১৮ ছাত্র গ র্জ ও ড  ঢ ঞ। 

৬৫৮৬ অশোক কুমার বিশ্বাস 2. 51901090 €8%100৮8-528 ২৬ বেকার 

রখ চ্ ঝা এও । 

৬৫৮৬ অশোক তাহুভী উভভকে! লোদপুর ৯৭ পয্পগনা। ১৬ ছাজ 

চ | 

৬৬০ ১ অলেক চ্যাটাজপী পোঃ গ্রাম ঘক্ষিণ গোবিন্দপুর ভায়1:- বারুইপুর 

২৪ পরগনা ২১ ছাত্র গড ঢ ট মিতালী। 

৬৬০৪ অনুরাধা গোম্বামী কলিকাতা-”গ* ১৬৮ ছাত্রী সববিষয়। 

৬৬১৯ অশোক কুমার সরফার ৫৩, জি, টি রোড, পঞ্চাননভ্তল্। পোঃ- রিষড়। 
হুগলী ২৫ চাকুরী থ ও ঝট ঢ। 

৬৩২২ অজিত কুমার নিয্োগী গ্রাম £- জীবননগর পোং- ভাগীরথী শিল্পাশ্রম 
জে:- নদীয়া ১৮ ছাত্র ক গ 

৬৬৯৭ শোক কুমার দাস ৪৩; রিজেন্ট কলোনী রিজেণ্টপার্ক কলিকাতা -৪০ 
১১ ছাআ ও চাকুরী সব বিষত্ত। 

৬৬৩৬ ক্বমূল্য রতন শরম! পো: বিশমাইল (চাবৃরা) জে: লক্ষীমপর 
আমাম ২৫ ছাত্র গ জজ বঝ। 

৬৬৩৭ 'আশোফ নাথ ৮] 08876500১86], [108৮5৮00০ ০০২০০) 

9.০, 48132070952: এ 811081001 :৮ ছাত্র ও গ রেডিওশোন।। 

৬৬৪৪ খআংকেশ কুমায় ব্যানাজ্জণ 3707৮ [05810900500 £&£6095 ০০০)১2-5 

[6৯1 ২৩ চাকুরী ক থ গ থ ও চঢ ছু জ বা ঞ 
ট ভ ঢ তত থ। 

৬৬৪৫ স্মলিত বরণ হাজরা পোঃ- মামজোয়ান নদীয়। ৩+ গৃহশিক্ষক গ 

পত্রিকায় লেখ ছাপান। 

৬৬৪৭ মিজি ভ্যাটাঙ্জারণ 0/0 প্র/9. 88110176155 8০০০ 9618৩ 

87, ঘাডয05 8528: ০961086, 288820 ২৩ সেলসম্যান গ এ গঈগ। 

৬১৬৯ আশীষ সেনগুগ্ড ৪11১, দীন মাষ্টার জল, শিষপ,য হাগুড়া৩ ১৯ 

১৩৩ 



পুরাতন মিতাদের নম ও পরি5য়ের গালিক। 

৫৯৮৯ অশোক কুমার চৌধুরী আর, জি, কর মেডিকেল হোষ্টেল ৬৪/বি, 
বেলগাছিয়া রোড, কল্িকাতা-৩৭ ১৮ ছাত্র ও গু ঢ কবিভাপাঠ। 

৬১৩১ ডাঃ অজিত কুমার সেন  4-8.0. হাতা ডু, চি 02551600086 
2,০- 0058005789১, [১9182880 ৫১ ডাক্তারী এঞ ক। 

৬১৪৯ অগ্লী মুখোপাধ্যায় কালন্।া। ২৪ শিক্ষিকা বইপড! গানশান। জ। 

৬১৬৯ অমিয় কুমার কুস্তা ন্ব০. 8246241 &91149, 48 4296 

9/০ 566 4৮০. ১৯ চাকুরী ক থঘ গছ জ বদ নাট্যমঞ্চ। 

৬১৮৩ অশোক কুমার পাল ৬]] £- [00875 [9০০০ 98০০৪ 23371017000 

১৯ ছাত্র ক ঘ ও জজ বা ট ঠ ড ঢ ণ। 
৬২৩৩ অবানভুষণ বসাক ইনচাজ নং ৩, কোলডিপো নর্থ রোড, বাণ্পুর 

বদ্ধমান ৩৩ কমণ্চারী ক ছ। 

৬২৪৯ অশিল কুমার সেন গ্রাম :- ভট্টপুকুর, পো :ঃ- খঅরূঃপধূতীনগর;ঃ আগরতল। 
ত্িপুরা ২২ ছাত্র গ। 

৬৩৫১ অনিল কুমার চ্যাটাজ্্খা কে।য়াটার নং ই, এন, ১৬ কোক ও ভেন কলোনী 

হর্গাপুর-২ বর্ধমান ৩১৯ করণীক গ থাগান। 
৬৬৭৭ অরুণ কুমার মুখাজী 827) 1595 37515980705 10099 907) 

832700200১৯ ছাত্র ড ঞ দু । 

৬৪৩৯ অকশাক কুমার সশায়েক ম্যাকভোলাগ্ড হুল বিঃ ই; কলেজ হাগুড়া-ও 

২১ ছাত্র গ জজ (কবিভা)। 

৬৪৪৬ অলক ঘোষ ২১, বারোয়ারী তল! রোড, কপিকাতা ১০ ১২ হছ্ছথাত্র 
এ ঠ ভ্ভ ক্রিকেট খেলার ছবি ও গল্পের বই জমানো। 

৬৪৭৬ খ্মচ্চনা। ঘোষ কোলকাত1-১১ ১৯ ছাত্রী গ ঘ এ 
ঢ ছ। 

৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার ৮৬/৮। পুর্বশিথি রোড; কলিকাতাস৩* ১৮ 
ছাত্র ছু ঞ টি ড ঢ ছ। 

৬৫৪৬  অর্িশী কুমার খাড়া গ্রাম £- চিজ,কমারী পোঃ- মক্ষিণ কাশিমনগর 
মেদিনীপর ২* ছাত্র গ জ ঠ ভর 

১৩২ 



পুরান শিতাদের লা ও পর্িচকের তালিকা 

-উ৬৫৬$ ঘলক কুমার দাসগ্চপ্ত 8৪0 বড) 2.8.0. 0০,401 25 

বৈ 20028510803 %৬ ১৯ ছাত্র গ জজ ও ভডভ ও ঞ্ঃ| 

৬৫৮০ অশোক কুমার বিশ্বাস 3, খিঃ1৯০0)৯] 051009৮৮858 ২৬ বেকার 
খা ১) ঝ আর | 

৬৫৮৮ অশোক ভাহ্ডী উডকো। পোদপুর . ২৭ পল্পগনা ১৬ “ছাত্র 
চ | 

৬৬৬১ অলোক চ্যাটাজ্ণখ পোঃ+শ্রাম হক্ষিণ গোবিন্দপুর ভায়!:- বারুইপুর 

২৪ পরগনা! ২১ গস্বাত্র গ ড ঢ ট মিভালী। 
৬৬০৪  অন্ররাধা গোব্বামী কলিকাতা”৬* ১৮ ছাত্রী সববিষয়। 

৬৬১৯ অশোক কুমার সরকার ৫৩, জি, টি রোড, পঞ্চাননভলু। পো: রিষড়। 
হুগলী ২৫ চাকুরী ঘ ও ঝা ট ঢ। 

৬৬১২ অজিত কুমার নিয়োগী গ্রাম :- জীবননগর পো" ভাগীরখথী শিল্পাশুস 

জেঃ- নদীয়। ১৮ ছাত্র ক গ দ। 
৬৬৯৪৭ অশোক কুমার দাদ ৪০; রিজেন্ট কলোনী রিজেন্টপার্ক কলিকাতা-৪৬ 

১১ ছাত্র ও চাকুরী সৰ খিষয়! 

৬৬৩৬৩ অমূল্য রতন শমণ1 পো: বিশমাইল (চাবুরা) জে: লক্ষীমপ,র 
আসাম ২৫ ছাত্র গ জজ ঝা। 

৬৬৩৭ অশোক নাথ চট 2857652 50- 862186) 110861৮05 0০০1০৪ 

7.০, &189010087 এত) 01088607 :৮ ছ্বাঞ্জে ও গ রেডিওশোন।। 
৬৬৪৪ ₹কেশ কুমার ব্যানানা  792007৮ [11089506920 88906 ০০০০)2৩-5 

16512 ২৩ ঢাকুী ক থ গ তথ ও চঢচ ছু জজ বঝ এ 
ট ড ঢ তত থ। 

৬৬৪৫ ঘসিত বরণ হাজর। পোঃ- সামজোয়ান নদী ৩” গৃহশিক্ষক পপ 

পত্রিকায় লেখা ছাপান। 

৬৬৪৭ নিত চ্যাটাঞ্জ ০0/০ প্র. 15110159750 28০০৮ 96189: 

87, 2৯2০০ 75252 08108888880 ২ ফেলসম্যান গা গরু 1 

৬১৬৯ , আশীষ সেনগুপ্ত ৪1৩1১, লীন মাষ্টার জেন। শিধপুর হাওড়া৩ও ১৯ 

ও ৩৩ 



প্রাতন দিভাদের নাম ও পরিচয়ের ভাঙ্গিডা 

৬৬৪০ ভপন কুমার সেনগুপ্ত গ্রাম: তেজগঞজ পোঃ+জেঃ- বঙ্ধমান ২২ 

ছাত্র গ থ ছা জ থা ঞেে ঢ। 

৬৫৬৯ ঝণণ রায্প কর্মকার ১৮ ক থ গ। 

৬৩৯৭ আরতি রাহ! হর্গীপুর ২ ২৪ চাকুরী রথ গ ঙ্জ ঞঃ 
ড  ঢ। 

৬৫৮৭ আশীষ মণ্ডল 984/11/196, 010 968181917) 0০910907 4587080 

800 ছা (9,9০0. 2052 70008) গ ঙ জ গাঁটাত্ম পুরানে! খবরের 

কাগজপড়া । 
৬৬৯২ আরতি ভট্টাচার্য্য কুচবিহার ২৮ গৃহস্থলী গ ঘ জ। 

৬৩১৬ ইঙ্গাসেন বালী ১৬ ছাত্রী গ চিত্রাঙ্কন | 
৬৬২৯ ইন্দ্র কুমার গায়েন ২1১, শ্রীনাথ মুখাজ্শী লেন কলিকাত1-ত* ২১ 

ছাত্র আআ গঞ্ ট ঢ। - 
ভ৫৩৪ উদ্গযুন সরকার 70০2) ০১] শি৩৮/2308৪15]) 17)0897 90100] 

08 8198, 17019801080 ১১ হাত ক থ ভা বব ঞ ড ঢ। 

৬৬১৩ উত্তম কুমার কোলে গ্রা্ £- কুরীট, পোঃ- আমতা হাওড। 

২* চ্যাত গা। 

৬৬৩২ উৎপল দত্ত গন্রীন্রী;ট তিনন্ুকিয়া। জক্ষিমপুর। আসাম ১ ছাত্র 

ও ঞ ত দ মিভালী। | 
৬৪৮৭ এম* সি। মানা ডাককমণ মালদ|! হেড অফিস মালদা ২৬ 

চাকুরী । 

৬৪৪২ কল্যাণ কুমার ঘোষ ৩৮, গিরিশ মুখাজ্দখী রেড, কলিকাড।-২৫ 
২০ জাতে গ। 

৩৪৪৪ কনক মজুমদার কালনা, ২৮ শিক্ষিকা বাগানকরা, সেলাইকরা 

৩৪৪৮ কগকঙলতা দিংহ কুলচি ১৮ বেকার থ গু ছু জ ঝা 
ড ঢ থ। 

৬৫৯০ কৰ্িতা ঘোষ মাখলা হুগলী ২৭ ছাত্রী গ। 

৬৫৮২ কল্যাণী লরফার কলিকাতা-৮ ২* ছাত্রী ক চ ঢ থ দছ। 

॥ 

১%৪ 



, সুস্বাতন মভাদের নাম ও পরিচয়ের ভািক। 

' ৪৫৯৬ কল্যাণ কুমার দত্ত কলিকাতা মেদ্িকেল তেজ, ইডেটস হোষ্টেল 
২১৭৭ বি, বিং গাঙ্গ্রী দ্রিট। কলিকাতা-১২ ১৮ ছাত্র ক থ গ ও জর 
»ঝ গ্ দ্ ঢ দ। 

৬৯৪৯ বল্যাণ কুমার সিকদার বি ২৯, ন্ববীন্দ্র নগর কলোণী বারতল! 

কলিকাত1-১৮ ১৯ ছাত্র ক গ ঙ্জ ব এ ঢ 

আবৃত্তি । 

৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য শিলং ১৬ ছাত্রী জ বব ড ঞ। 

৬৪৩৭ গৌতম ভট্টাচার্য ০০ অরুণ কুমার ভট্টাচার্য অচঙ্গাবাল! লেন 
হিউটন রোড, আপসানসোল, বদ্ধমান ১৫ ছাত্র ঠ ড ঢ। 

৬৫৩৬ গীতা মুখোপাধ্যায় অশোকনগর ৩২ শিক্ষিক। গ ছু জ। 
৬৫৬২ গোপাল চন্দ্র সাহা!  ৩৯/১*, জয়পুর রোড,  কলিকাতা-৩০ ২১ 

ছাত্র ক থ গচ স্ছু ঢ। 

৬৬১১ গীত। বন্মু হাগডা”৩ ১৬ ছাত্রী ক থ গণ জজ এ 

ট ঠ ঢ। 

৬৬১৪ গোঁতম পাল ০/০ জি; পাল এণ্ড সম্দ ৪*/এ, কাশীমিত্র ঘাট সীট, 
কর্লিকা তা-৩ ১৯ ছাত্র ছবিআ ক। মিতালী । 

৬৪৬৭ চন্দ্রা সরকার বালী ২১ গ ঙ ডভ ঢ। 
৬১২৪ জগনল্লাথ দাস &610,0, ১৮ 00195810586 57 981859075 উ ৯০ 2- 

01870089916, 01098 ১৫ ছাত্র ক গ্ ঘ ঙঁ জে চি. ঞঃ 

ট ঢ। 

৬২৯০ জীতেক্নাথ দাস  96:66£ ০, 58 0. সেও, 6317), 

001605500৬0 ০1000 ৩ চাকুবী গ ড 

অভিনযু | 

৬৪৮৭ জয়ী চৌধুগ্জী শিলং ২৬ চাকুরী গ। 
৬৪৮৯ জ্যোভিশংকর চক্রবন্তী পো:- নশিপুর রাজবাটী, দুশিদাবাদ ১৯ 

ছাত্র খ গ। | 

১৩৫ 



প,য়াতন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৬২৭ জয়ভ্রী দত্ত কুতুবপব, আাগদা ১৩ ছাত্রী ঘ জ ভ দ। 

৬৩৮১ ঝভেশ্বর কক্কী 91০ মেপার্প অমিক্স কুমার জান এগ আ্রাঙ্গাল” 

শংকরআড়া তমলুক মেপ্দিনীপ্র ৩» চটাকুকী ক গ ছ্ছ জজ এঃ। 

৬৪৪৭ বর্ণ রান চৌধুরী শিজিগুভি ১৭ ছাত্রী গ জ বাগানকয1। 
৬১৪৭ ভারাপদ মন্ভুষদাত প্রাঃ আভ্তাডা পোঃ- ভিমাক্সীহাট মেছিনীপ্ৰ 

২৬ ছাপ ক থ গ ঢ এঞ্। 

৬১৭২ তোজাশ্মেল হক গ্রাঃ- গোহামি পোঃ- বল্পলালদিধী জে: হ.গলী 
১৯ স্বাত্র ক গন গু ট ড। 

৬৬৩৫ তপন কুমার দ্বাপগুগ্ত গ্রাম :- নুঙ্গি (শানিপাডা) পো:" বাটানগয় 

২৪ পঞ্গনা ১৮ ছাত্র মিতালী আক সাভতারকাট।। 

৬৩৫৪ তিমিরেন্দু বিশ্বাস 15-02-709০. গা 276 9 20592862005 00)0703 

0.০. 8561087 [021 105১৪ ছাত্র ক খ গ থঘ ও ঞ্ ট 

ঠ ড ঢ চ ছ। / 

৫৮৪ তরুণ কাস্তি মুখাজ্জণ 011, 105665015270570৮ ০1০ ৯6১০৪) 

[70860007526 15৫. ৯0৮51 ০7৮ 0510৮৮-32 ২৬ চাকুতণী ক গন থঘ 

ও জজ ট ঢ দ। 

৬৬৫০ তুলসীদান সাহ, পুর্বমঘ গ্রাঃ+ পোঃ নেগ্ুয়া জে মেদিনীপুর 

ভায়ঃ- এগর। ১৬ ছাত্র গ ঙ রর এ ট ঠ ঙ ঢ 

প্রাকৃতিক লৌন্দধ্য ৷ 
শ০৪৫ ছলাল কৃষ্ সাছ। 508০০ 5380৮ 01 [77919 0.০. 252108২ 

85879 ২৭ চাকুরী এ ট ড 

৬২৫৬ দীপক চন্দ্র পোদ্ার ৪/১, হাজি জ্যাকেরিয়। লেন, কলিকাতা" 

১৮ বেকার তালিক। গনুযায়ী। 

৬৪৮৪ দিবাকর লিং ০/০ মনোরঞ্জন লিংহা  ১২৫|/এ, মসজিদযাড়ী খ্বীট 

কলিকাত। ৬ ২” ভাত্র গ ছ জজ ঞে ট ড ঢচ. ভ। 

৬৫৪৭ দেহাশিব চ্যাটার্জ ০/০ 5,  0708657055 0510:7% 287৪ 

0.০. 05081057106. 8199897900৬ ১৮ ছা গ এ মাউথঅর্গান প্লযানচেটকর। 

১৩৬ 



পুরাতন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

৬৫৫৭ দেবীশীষ রায় , ড.ট.0.4. ১৩৮৭ কেশব জেন ভ্রীট কলিকাতা-৯ 
২৩ ছ্ছাত্র ক গ ও জজ ঞ ড ঢ ছবি আরঁকা। 

৬৫৩৫ হজ কুমার চক্রবস্তী 9/০ হুরিমোছন চক্রবস্তণ এযাকা উপ্টসঅকি স, 
বাণপ,র ১৪ ছাত্র ঠ। 

৬৫৭৮ দয়াময় . ঘোষ পো:+ গ্রাঃং- জাজন মুশিদাবাদ ১৭ ছাত্র ড 
ঠ. ক্যারাম। তাস, ফুটবল । 

৬৪৯৪ দেবব্রত চক্রব্স্ণ 892 ভা/যা 01081095826 2). ঘা. উগ্র, & 

০, 2 0১ 2১0, 4&- মা ১6০. 18001081527) টহ0):7097)5০-7  81997:88-46 

৬৮ ছাত্র ঙ শ্যপীর551 | 

৬৫৯৮ দীপক কুমার সাহা খত 101 98109 30, 5718 চু০৮) 2066 

8680 9, ৮.0 ০9/০9 56 &. ৮.০. ২৪ সৈনিক ঞে ড। 
৫৭৭৬৮ নীতা দে শিলং-১ ১৯ ছাত্রী জ গল্লের বই। 
৬৪৭৮ নিরঞ্জন রায় সাগরভাঙ্গা কলোণী ব্লক কিউ ৮২ হর্গাপয়-১১ বদ্ধমান 

১৫ চাকুনৰী জজ ভ ঢড.' 

৬৫০১ শিম্জেন্দু দে 4114. 85০0৮০7-14 2০৬911519 021888) ৩৬ 

চাকুরী আহ ঝা এ ঢ। 

৬৬০৮ নারায়ণ চন্দ্র পাল গোপীনাথপ্,র. ত্র্গাপ,য়-১ বঞ্ধমান ২১ চাকুরী জ এ ট ড। 

৬৩৭৬৩  প্রাশৰ কুমার সগ্ডল গ্রতিটী হোষ্টেল জিয়াগঞ্জ। মুশিদাবাদ ১৮ 
ছাত্র থ গ এও ঢ 

৬৩৯৪ পলিন চক্রুব তত আসাম এপ্রকালচারাল ইউনিভাপিটি, হোষ্টেল নংসও 

জোড়হাট-৪ আলাম ১* ছাত্র গ জজ ঢ আবৃত্তি অভিনয়। 
৬৪৯৬ পল্লব চক্রবস্তণ 90220102 5, ও ০, 218 59520008 

75781) ১৯ ছাজ চ ঠ ভিউকাড?। 

৬৪৫৩ প্রবীর চতক্রবন্তী ০/০ পি, এন, চক্রবর্তী, ভারতনগনর শিলিগুড়ি 

দাজ্ছিলিং ২১ ছাত্র গ ঞ্ে ট ড আবৃতি, বাগানকর। বাণী। 
৬৪৭১ প্রদীপ দাস ০/০ গোপাল চজ্জ দাস টিকরণ্ড (হরিসভার মিকট ) 

পোঃ:- জনাই হুগলী ১৮ ছাত্র গ ঞ মুদ্রামংগ্রহ। 

১৩৭ 



পুরাতন মিভাদেঘ্ নাম গু পরিচগ্ের তালিকা 

৬৫৩১ প্রতাপ ভট্টাচার্য ৪/১, ভট্টাচার্যাপাড়া লেন, সাত্রাগছি; হাওড়া 

২১ চাকুরী ক খথখ গ ছ ঙ। 

৬৫৯১" পরেশনাথ দাস হেতমপুর রাজবাটী, হেভমপুর, বীরভূম ৯১ ছাত্র 

ও জজ ঞ্র ট ড (ক্রিকেট) মিভালী। 

৬৫৯৭ প্রণব কুমার সেনগুপ্ত ১৬৬, শ্যামনগর রোড, দমদম কলিকাতা-”৫৫ 

৯৩ শিক্ষক ক রদ ঝ গু ঢ হান্তহাস, মান্াবিজ্ঞান | 

৬৬০০ পাঞ্চালী দাস ত্রিপুরা ২৩ ধেকার ক গ ছু এ 
বিদেশ সম্বপ্ধে জানা । 

৬৬৩৪ প্রভাস কুমার সরকার 7৪৪০ ০0087667818, 17018501015 237129,09 

0/০ 56 4.৮,0. ২৬ চাকুরী সববিষয় | 
৬৬৩৩ ফরিদা বেগম ছবরাজপুর, বীন্ভুম ১৬ থঘ ট। 

৫৬৮৩ বেগম রেজিনা সুলতানা সাহাগঞী, ছুগঙ্ী ১৭ ছাত্রী ঞ ট 

ক চ। 

৬১৬৪ খিশ্বা্জতৎ দেবরায় ৫1১, নদ্ান এভিনিউ কলিকাতা ৩৭ ১৫৭ ভাকুরা 
গ ঞ ড ঢ। 

৬২৯৭ বিকাশ কুমার ব্যানাজ্জাঁ “বাসনাবাস', রাজ রামটাদ ঘাট রেড 

পো- পানিষ্তাটী ২৪ পরগন্বা ১৭ ছাত্র গু ড গ জজ! 

৬০৩৯ বঙ্কিম চন্ঘ দে ০০ তপন কুমার দে চকবাজার (সুতার দোকান) 

পো.জে.- বাকুডা ১৭ ছাত্র গ আ'কা। 

৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড় ০/০ শিবরাম ভড় ভোলানাথ দাস রোড লালবাগান 
চন্দননগর হ,গলী চাকুরী ২১ ক গ ওঙ ঠ ড ভা । 

৬৪২২ বীরেন দাস 0/0 4981908,00 [01000709% (8671 81501)) :781118169 

48757001082 709981019১৪ চাকুরী গ। 

। ৬৪৩৬ বকণ কুমার দত 919 গণেশ চন্দ দত্ত (প্রধান শিক্ষক ) বহ,লা 

আলী স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয় পোঃ- বহ,ঙলা বধ্মান ২” ছাত্র ক গ ঙ ড দ। 

৬৪৬৩ বিহ্বদল চ্যাটাজ্জর্ণ মাতৃ ভবন ১২৯, পোপী ক্ষ রোড, ভাটপাড়া 
র্ 

২৪ পরগনা! ১৯ ছাত্র ড ঠ ড। 

১৩৮ 



পুরাস্তন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা! 

৬৬৯৩  বিমলেন্তু সরকার ১৯, রাজা রাজকু্ স্ত্রী, ন্ুইট-৪  কর্লিকাতা-গ 
৩০ চাকুরী গ ঘ ঞ। 

৬৬১৮ বিক্রম কুমার দাস ২৪/এ, বীরেন রায় রোড (পশ্চিম ) কলিকাত।-৩৪ 
১১ ছাত্র গ ড ঢ। 

৬৬১ বন্দনা দাস কলিকাত।-১৫ ১৭ থখ জজ ঞ্ ঠ। 

৩৬৪৯ বাণী মুখাজশ গুডাপ হ,গলী ১১ গ 
৬৬৪৩ বিপ্লব রগন ধন 50%15 238,701 0£ 10018 15210 07, 489980 

১৭ চাকুতী জ ঝ ঞ ঢ দ্। 
৬৭৫৯ ভূঙ্দেব চক্র চক্র 0701700 10-223/9 500 3 1.০. ভডট0007- 

01 0592 ১৯ ছাত্র ড। 

৬৬১৯ ভাস্কর বস্থব ০/0 ৮৮, 8. 01590075 13, 7১. শব. 2০5৪০ 002091)০1200 

9.9. 7800217, 18700108) 31097 ১৯ ছাত্র গ ট ঠ কবিতভালেখ! 

আ্যডভেঞ্চার। . |] 

৩৬৮? মহছিম বরণ ঘোষ 71090771510791)19,180]7 8০০৮$০7 00.০. €০19679,1 

10৮) $9598,01) 1705110000০ 1. 10105,8)1)9 0 2331)92 ২৭ চাকুরী ক গ 

ও ঝা । 

৩৩৬৩ মাধুরী ভট্াচাধ্য আগরতঙ্গ1, ন্রপুতা ১৮ ছাত্রী খ অজ এঃ 

৮ তত । 

৬%১৪ মো কমল উদ্দন গ্রাত- ছোট আলুন্ব। পোঃ- বড আলুন্দ। ঢিউডি 

এরম ১৮ ছা পা ঙ্ ঢ খ। 

৩৪২৭ মায়া বনু ২৪ পরগন! ৩০ শিক্ষিকা অজ ছ 

১৫১৬ মহম্মদ আমেদ সরদার 016) রাজা কোং গ্রাঃ+ পোহঠ- লাবেজ। 

হাওড। ১৭ ছাত্র গ ও ঞ ড ঢ। 

৬৫১৬ মৃতাঞ্জঘু পাগ্ু? 2908 0911969, 089205191 1709691 ০108,10888, 

১1010101081) ১০ চ্ভাত ক উড ঞ্ ড। 

৬৫১৮ মিতা মুখোপাধ্যায় শিলচর ১৫ ছাত্রী গ ভ দদ ণ নৃত্য 
ঈতিসগ্রহ। 



প্রান মিভাঙ্দের নাম ও পরিচয়ের ভালিকা 

৬৫৮৬  মালভ্রী মুখোপাধ্যায় কঙলিকাতা-১৯ ২৪ শিক্ষিকা এ ইতিহাস। 
৬৫৯৫ মন্দিরা নাথ কপিকান্তা-৬০ ১৫ ছাত্রী জ ঝা ঞ ড ঢ। 
৬৬১৭ মুলা চৌধুত্ী গঙ্গান্গন্ধ ১৮ চাত্রী খ গ ও ভু জজ এ 

ঝ ড ঢ ণ তত দ। 
৬৬২5 মশোরগন পাল [00152 17070 9699] 0০. 460. 4108 [0৩76 

5১1) 99061010 [9,০০ 730701007 230705858২১ চাকুরী আআ এ দ। 
৬১২৬ মানস কুমার বের! গ্রাঃ+পোঃ- মেনকাপুর, মেদিনলীপর ২* ছাত্ 

ও জজ ঝ গু ট ড ড। 

৬৬৪৮ মোঃ নূরুল হদ। ০/০ এম, এম, ঢেজিম ৩৫/১, হিউটন রোড 
আলসানসোল বদ্ধমান ১৮ ছাত্র গ জ বব গু ডঢ ণ ক্ষ 

৬৬২*  যাদবানন্দ তৌধুরী ভি, ভি. লি, কালানী পো:- সোনামুঝী বণাকুড। 
৩৭, কেরানী ক থ গ ঘ জ ও ভু দ নিরামিষ আহার সন্বন্ধে। 

৬৩৯৪  শ্রনজিৎ দত্ত গ্রাঃ- কৃষ্ণমগর পো:- জাঙ্গিপাডা হ.গলী ১৯ ছাত্র 
ক ঢ। 

৬৩১৯ রেবঃ মিস্ত্রী কলিকাতা-9৪৯ ২১৩ শিক্ষকতা জজ ঝট ড। 
৬৩৯২ রত্ু। পাল ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্রী ও গু ড ঢ। 
৬৪৫৬ রীত৷ দাসগ্গ্ত কোলকাত1-৪* ১৬ জ ব। 
৬৪৯৯০ রাধিকা মোহন দত্ত ৯১/এ, দেশপ্রিয়নগর পালপাড়। 7০. পি'থি 

কলিকাতা-৫০ ২৫ ছাত্র ক থ গ চ ছু  ঞ ট ঢ ণ 
ত থ দ। 

৬৫০৭ রণজিৎ কুমার চক্রুবর্তণ 81. 2, 86081019. 81968] & 999] [78.0691% 
ইচছাপ,র ১৪ গরগনা ২৩৭ চাকুরী তব ঝ গে ট ঠ ভ্ড ঢ। 

৬৫৩৮ রমেশ কুমার মল্লিক পোঃ+গ্রাঃ- মাহেশতলা ২৪ পরগনা ১৭ 
ছাত্র ক এ ড। 

৬৫৯৩ ামজান আজী শেখ 01০9 হজরত আলী শেখ গ্রাঃ- ছোট 
আন্দুপিয়া পোষ্ট :- বাশিয়াখাসি জেলা £- নদীয়। ১৬ ছাত্র গ শু জ 
ঞ্ ড ঢ দ। 

১৪. 



পুরান্তন মিতভাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা! 

৬৬১৬  রামকু্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১/১; গোপাল লাঙগ ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৫ 

১৮ ছাত্র ক খথ গছ ক বা ঞ ট ঠ ড ঢ 
তি থ । 

৬৬৩৫ রাজেন্দ প্রপাদ চক্রবত্ণ ৪৪০০৮ 79/18 ]] :010০ 05০ 5111611 

0.০. 89060091 08119৩11706 ২৪ চাকুরী গ ঘ। 

৬৫৮৯ লক্ষীকান্ত ভট্রাার্ধা ৯১৫ জাঙিপাড়া হুগলী ১৯ ছাত্র 

গ ঠ ড। 

৬০৬৩  শটীন্দ্রনাথ চক্রবন্তী নং১, কুতুবপুর, নয়াগ্রাম রোড, পোঃ- মাজদ। 
জে” মালদ! ১৮ চাকুরা ক থ গর ড। 

৬১৩৭ শক্তি মুখোশাধ্যায় শোরবডাঙ্গ। ১৪ পরগনা ১৮ ছাত্রী ক খ 
গ ঢ বাণী সংগ্রহ 

৩৪৯৬৯ শস্ভুনাথ দাল গ্রাং- দ্বীপা পো: দলপতিপুর,। হুগলী ১৮ ছাত্র 

ঠ. ভিউক্ার্ড মিতাজ। 

৬৩৯৬ শুক্লা চাটাআর্ট ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ১০ ছাত্রী জ বা ঠ। 
৬৫১৬ শবামল খ্যাশাজ্ভুশ কুলটি ওয়ার্কল; মেসিনসপ, কুটি, বর্ধমান ২৮ 

চাকুণী আজ ঝ গ এ দ। 

৬৫৫৭ শিবান্দ। গুহ ৮৮, তারক প্রামানিক রোড়, কটিকাতা-৬ ১৯ ছাত 

গা ঙ ্ এও গণ | 

৬৬৯৬ টৈবাল ণতাট 0 1] 0211০. 05910540581 7080185-20 
১৫. চাকুরী এ ট ঢ পিকনিক বন্ধুত্ব। 

৬১৩৯ শিপ্রা মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-১ ৬৩ বেকার ক থ গ জ 
এ ঢ। 

৬৬৭ ১ শিগ্। চত্বর »জিকাড-৬ ১৯ ছাত্রী ভু ঝ ঞ্ ঢ। 

৬৬ ঙ হ্যামজ কাস্তি দাস মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ১১৭, “বৰ, বি, গাঙ্গ,লী 

ট্টাট, কলিকাতা-১২ ১৯ চাত্র খ ও জ্ত বব ঞ ড ট দ। 

৫৯৩৪ স্বপন কুমার দণ্ত 21800, 5.০ 0.0. 03910818238 

১0১৪1] 0৮ 071588 ২১ ভাত্র ঢ ট ড খ। 



পুথাভন নিতাদেঘস নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৬১৯৯ সৌমন ধর ০০ ত্য, শি. 7085 79/14, ০2165:8 ট810 

7১০৪০) 051006৮৪৮-6 ২১০ &$1তর ঘ গ জজ বব টঢ উপচস্টাল। 

৬৩৭৩ সিদ্ধাথথ গৌতম বসু 868611165 332697) হট, 9.8, পু, 0. 
[15580031000 167815 ২৩ চাকুত্ধী থখ গ ও ঞ্ ট ঢ। 

৬৯১৩ ন্তুভাষ চক্র বস্তখ গ্রাঃ+ পোঃ রাধাপুর ধম্নগর ত্রিপুরা (উত্তর) 
২৫ চাকুরী শিকার, ভবি সংগ্রহ গ। 

৬৪১৬ সমর চৌধুরী ০7. 2০. ও. ম্বর 197 (9. 2005) 0০155 0610 
(০০19109 10078%]0া2 ১৬ চাকুরী ক থখ ড ঢ। 

৬৪১৫ নম্দীপ কুঙ্জার বর পো: গ্রাঃঃ হরিশাল হগলী ২ ছাত্র 
ঞ ট 4 

৬৪২৩  সঙ্গ্যা বেরা রাচী, বিহ্বারা ১৮ ভ্বাতী গ ঠ। 

৬৪শ৩* ঙমীরণ সেন ওও/এ, ভাারার্টাদ দও ঘাট, কপ্িকাতা-১ ৩১৭ ছাত্র 
গা |. ড 

৬৪৯* সমীর কুমার হাজরা বৈচি রেলওয়ে কোয়াটার ন" ১২/ই;) পোঃ 
বৈচি, হমগলী ১ ছাত্র কত গ ছু ও চ গ্ ট ঠ ঢ। 

৬৭৯৯ স্বপন কুমার দাস বিবেকানন্দ আনুকজ্যাণ পরিষদ পো- এ্যাডকোনগর 
80000708857 ভে” হুগলী ১১ ছাত্র বাগানকরা গল্পলেখা। 

৬৫১৭ ন্বুশ্মিন্তা মুখাপাধ্যায় কুলটি ২০ হ্থাত্রী জ বা। 
৬৫৪৮ ্বব্রত ঘোৰ ৭৭, বিধান সরণী, কলিকাতা৬ও৬ ১৯ ছাত্র গা 

জজ গে ট তত সৌখিন মান সংগ্রহ। 

৬৫৪৯ সমীর পাল সেলফিসমেস, পীরবাব ৯৩ খডগপুর-ইন্দা মেদিনীপুর 
৬৫০৭ সৌদমন ব্যানাজ্জী 19510910107, 090) 089 15509, 15502926017 

৮৪০০৯-৫ ৩২ বাবলা ক চ গ্রে ঢ। 

৬৫৬৯ সঞ্জয় চন্দ্র ৮ব, রমানাথ সাধু লেন; কলিকা।-৭ ১৫ ছাত্র 
১ ড। 

৬৫৭৪ সঞ্চয় বন্থ ১৪১/এ ৭, নাঝতঙলা কলিকাডতা-৪৭ ১৪ ছাত্র ও 
ঞ্ক ঠ ড ঢ তত দ। 

১৪২ 



পুরাভন মিভান্দের নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

৬৫৭৬ সীমা কর কলিকাতা ১১ ১৯ ছাত্রী ঘ ঞঃ ঠ 
বিদেশী ভাষা শিক্ষ।। 

৬৭৮৫ সত্যঞ্জিৎ দত্ত ০1০ রাধা দত ১৭২ গভঃ কলোণী খানটু র! 
গোবরডাঞ্জ ১৬ ছাত্র গ এক ডভ ঢ মিতালী, আকা বাণী ও 
বিদেশ সম্বন্ধে জান!। 

৬৫৯২ স্বনির্থপ বিশ্বাস 0/০ এস, পি, বিশ্বাস ৰরিশ। পৃরণপাভ নবপল্ী 
পোঃ- টাকুর পুকুর কঙনিকাত-৬৩ ১৬ ছাত্র গ ঞ ঢ। 

৬৫৯৯ সনাতন দাল 0. 2550865, 4617) 509 [[] 0.০. ড5750892 
১8,10860)70, আর. ৩. ৩৯ চাকুরী ক ৮ এ | 

৬৬*৭ সআাট কুমার সামস্ত 0160 আঅন্থপম পাযজ্ত পোঃ:- কেলোমাল 
মেদিনীপ,য। ১৪ ছাত্র ক না ্ গু ঞ ট ড কবিতা । 

৬৬০৮ সুত্র ঝাল ১৬৪ ডি, বিপিন বিস্বারী গাজ,লী প্রি কলিকাত-১২ ১৯ 
চাও খ গা ঙ থ । 

৬৯১৮ স্মিত কুমার রায় 78০100187 05672068581 0101৩ - 2] শব - 0 
(3.0. 89110108 হা ঘা10০হ 8027085 20 ১৭ চাকুরী ক খ ও 
ট ঙ ০ । 

৬৬২১ সরি কুমার মর্ুমঙ্গার & 6. ছা) নিউ জে, পি, রেলগয়ে পাওয়ার 
হাউস, পো:- ভক্তিনগর, জলপাইগুডি ১৬ চাকুরী ও জজ ঝ ঞ 
ট ঠ ভ্ভ 7 

শ৬ ৯৫ স্থাচতা মাল্প। কজিকাতা-১১ ২১৭ ছাত্রী ঘ ঙড জজ ৰ 
ঞক ভ ঢ ত। 
৬৬৩০ লমীণ গুছ মজুমদার 9. 9. 1100580 078016802 0/0 [1018 9০- 

87081১190০০, 1৮0. 21, 0910 0০97 ০08৩ 96556, 051০5৮৮৬-] ২২ 
ইঞজিণীয়ার থখ গ থ ও জজ গে ড। 

৯৬৯৩  হক্িকুমাদ্ পোদ্দার ঢাক জুয়ঙগারী ওয়ার্কব ১২৯৩ কিপারী বাগান 
দিল্লী" ৫৫ ব্যবসা ঘ ড় ছু এ ক' 

১৪৩ 



প্রতিযোগিত। 
শুরুকর! হয়েছ বৈশাখ জো ১৩৭৯ সখা 
থেকে । যার একটি ধাধাও তুল যাবেন! 
ত্যিশি পাবেন ৫* টাকা, একটি ভুল পা/বন 
»৫ টাকা ছুটি ভুল ১৫ টাকা এব* তিশ্টি 

তৃস্কীয় বাধিক ধাধা 

গুল শিরধারিত 

মত'কে 

ভুল ১০ টাকা । উত্তর 

লময়ে আসা চাই। প্রায় প্রাতাক 
লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যাঁদ 
ফোন [মিতা ডাক গোলাযাগের জন্ত প্তিকা 
না পাশ তবে বাংল! দ্বিমাসিকর শেষ মাসে 
২৫ ত্যারখের মাধা সংঘকে রেঞ্জিষ্টাডড খরচ 
ধাবদ ১*১* পযল। পাঠিয়ে দিলে সপ্ঘ সঙ্গে 
সাঙ্গ পত্রিকাটি গ্রেঞ্জিত্রী করে মিতাকে পাঠিয় 
দেবে। যাজের চাদার মেয়াদ দু মাসের 
বেশী পার হয়ে যাবে তদের ধাধা প্রতি- 

১৪ ৭ 

যোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব 

হবে না। 

প্রতিযোগিতায় যেকোন শ্রেণীতে একাধিক 
মিতা যাদ পুরস্কার প্রাথী হন তবে সংঘ 
লটারাঁর মাধ্যমে বাচাই করে একজন শ্লিস্তাকে 
পস্কারের পরো টাকাটাই দেবে। প্রতি- 
যোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য সভ্যার 
শাম ও সাস্য সংখ! পত্রিকামম যথাক্রমে 

প্রকাশ করা হবে। 

শিন্ন লিখিত ধাধা গুলির উত্তর ১,৯ 
ভাত্র ১৩৭৯ এব মধো সংঘের কার্যালয়ে 

পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক 
ধাধা পাঠাতে অন্থরোধ জানান্ছি। 



মজার ধাধ। 

৬। পা কাটলে মাঠ 

লেজ কাটলে দল 

ভাইয়ে | একি আজব ধাধ। 

মিলিয়ে মিয়ে বল। 

৬৭৪২ -স্হারাধন বমরন 

৭। শেষের শুরুতে যার শুরু 
আর শেষ টেশবের শেষে, 

দে নাম স্মরণীয় রবে 

এই পৃথিবীর ইতিহাসে 
শুরুর ঠিক পরেই নখের 

মাথ। কেটে নাগু, 
আর শেষের ঠিক আগেই 

দরজকে দর নাহি দাও। 
চেননা তাক 

এমন যাদ হয 

যমুনার মাঝ! মাঝ 

চি নিও 

বাকী সংকেড রয়। 

বি ৫৪৬, _জ্ঞান্ন্্ নাথ রায। 

৮। শুরু হয় উৎসবের আগে 
মধ্যাক্ষর হারিয়ে গেলে 

সহদয্াটি জাগে 
শেষটা! কেটে দিয়ে কাণ্ড জ্ঞান দেখি 

প্রথমট। ছেডে গেলে 
রাজ ভাগ্ারে থাকি। 

৬৬৪২ --বাশী মুখোপাধ্যায় 

৯। মুণ্হীন হয়ে আমি 
বনবাসী হুই, 

প্রথমাধ নিয়ে আমি 

বৃক্ষোপরি রই 
মিলে গাছে বাস 
নই আমি পাখী 

কোন স্থানে আমি 
পৃূজে। পেয়ে থাকি। 

চারে 

কোন 

৬৪৭২ -_ প্রদীপ দাস। 

১*। অংসে আসে অংসে যায় 
দোষ নেই তবু মার খায়। 

৬২৫৩ --দীলক চজ্্র পোন্দায়। 

১৪৫ 



ধাধার 

লিপিমিতা ১৩শ বধ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 

ধাধা গুলির উত্তর এই রূপ £-- 

চিরুনি গু) 

৫) ময়দাঁনব। 

১) বতলর ৯) 

8৪) কলম 

ভ্রমণ 

পাচটি উত্তর দিয়েছেন _ 

বিও৪১৮ অমল কুমার বনু, 

অসিত কুমার সাহা; 
অবণী ভূষণ বসাক, ৬৫৫৭ দেধাশিষ রায়, 
৬৫৮৯ . লগ্গমী কান্ত ভট্টাচার্যা, ৬৫৯৬ কল্যাণ 
কুমার দত্ত ৬৭১৪ প্রন্ঠোৎ মিত্র, 

হাঝাধন বমরন ও ৮৮৫১ অণিজাল দাস। 

বি ৩৯৬৮ ৬১৩৩ 

৬৭৪৩ 

চারটি উত্তর দিয়েছেন _ 

সবন্তী শাস্তিলত্কা, বি?৩১২ 

অন্ভীন (চৌধুরী, বি ৬৩৫১ শংকর ব্যানাজশ, 

৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড়। ভূ'দব চক্র 

চক্র, ৬৪৯* সমীর কুমার হাজরা, ৬৫১৭ 

স্রশ্মিতা মুখান্স. চণ্ডিকা 

ঘোষাল; ৬৭১৫ স্বপন বিশ্বাস, 

পথীশ কুমার দাস। 

৫৬২৭ 

৬৪৫৯ 

৬৬৯৯ প্রসাদ 

৬৮৬০ 

উত্তর 

ভিনটি উত্তর দিয়েছেন-- 

সধশ্রী- বি ৩৯২ সুব্রত সেন গ্রপ্ত, ৬১৫৩ 

দীপক চন্দ্র পোদ্দার, ৬৬৩৭ অশোক নাথ, 

৬৬৭৯ কল্যাণ কুমার সিকর্দার, ৬৬৮৪ স্মৃপ্রিয় 

কুমার মহিস্তা, ৬৭৭২ অজস্তা রায়, ৬৮৮৫ 

প্রদীপ মিত্র। 

ছুটি উত্তর দিয়েছেন _ 

সবগ্রী-_ ৬৩৩৫ তপন দাসগ্তপ্ত, ৬৩৭৭ 

অরুণ কুমার মুখাজা, ৬৪৭২ প্রদীপ দাস, 
৬৪৯৮ আঞয় হালদার, ৬৬০৫ আশিষ লরকার, 

৬৯৮৯ মিতা ব্যানাজা, ৬৭৩৬ সুব্রত সেন, 

৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল, 

সরকার। 

৬৮১২ রবিরঞ্জন 

১৪৬ 



প্রথম অন্ুমানস প্রতিযোগিতার 

ফল ঘোষণা 

পিপিমিতার ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় মমল কুমার বনু (কুষ্ণ নগর, নদীয়া) ও 

নৈশাখ-জোষ্ঠ ) প্রকাশিত অন্বমানস প্রতি ৬৪৫৯ ভৃদেব চল্ চন্দ্র (বার্ণপুর, বর্ধমান ) 

ধাগিতার আটটি প্রশ্বের উত্তর যথাক্রমে এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৫৮৯ 

৪ওয1 হুল । | লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য । প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত 

ছুজনের মধ্যে জটারীর মাধ্যমে ৬৪৫৯ ভূর্দেব 

চন্দ্র চন্দ্র অর্থ প্রাপকের সৌভাগ্য অজন 

।) মআট দ্বিতীয় আকবর শাহ। করেছেন। 

) ৫৫১২৬ বর্গমাইল। 

৪) ১৪৫২টি গ্রাম। 

৪) হুজন £ যথাগ্রেমে মো; আজম শেখ ও 

মলয় রায়। 

৫) ৮ বার ফাষ্টনালে উঠেছে এবং একবার 

চড়াস্ত জয়লাভ করেছে, 

৮৮18 -৮15] 
৬) গ্তৎকালীন বরোদ্দার পেগয়ান রমেশ চল 

দত্ত পরে দীনেন্দ্র কুমার রায়। 

৭ শিশির কুমার ভাছুডী। ংঘের ছু বৎসরের টাদা দিযে যারা 

স্থায়ী সভা হয়েছেন তাদেরুক আমর! 

বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গড ৮ই 

এই প্রতিযোগিতা ১৮৫ জন মিতা আবাঢ ১৩৭৯ পর্স্ত যে কয়জন বিশ্বমিত। 

যোগদান করে ছিলেন । এদের মধ্যে প্রথম পেয়েছি তাদের নাম লদসা সংখ্যা নীচে 

স্বান অধিকার করেছেন হুজন। বি৩৪১৮ দেওয়া হল। 

৮) রমন এফেকট বা-রে। 



গ্থায়ী লভ্য বা বিশ্বদিত! 

সবপ্ভ্রী - ৫৮৩৪ 

৬৬৬৮ অনিতা রায়। ৫৬৮৭ 

দত্ত, ৫৯২৮ হূর্গীাদাস রায়, ৬৪৭৭ বাশ্থদ্দের 

মোদক, ৬৬৭৬ রবীন্দ্র নাথ বাগচী, 

স্য়জিত দে। 

অমলেন্দ্ু বিকাশ দে, 

দিলীপ কুমার 

৬৬৫৪ 

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্রে পস্তিকার 

লিপিমিতাকে যপরা মাহায্য 

করেছেন । 

গত ২৯শৈে আধষাঢ ১৩৭৯ পখস্তু সাহায্য 

বাবদ যে অথ" পাগুয়' গেছে তারই হিসাব 

নীচে দেওয়া হল । 

সব্ন্রী - বি ৫৩৮৬ মিলন কুমার /ঘাষ 

৮” টাক ৭৫ পয়সা. বি ৫৯১৮ তুর্গাদাস 

রাত ৫ টাকা; ৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য 

৯ টাক, ৬৬৯৩ বিমলেন্তু সরক্াক ১ টাক। 

৫০ প্ররসা, ৬৬৭১ বিমালন্ু ১ টানা ?* পয়স। 

নাথ ভট্রাচায* 

৬৮১১ শব্প্িয়র্গন ঘোষ ১ টাক।। 

বি গ৭৪৬ সাত্যান্র ১ টান! 

মোট 

গাতবারে 

পয়ল। 

লিশপিমিতার 

পয়স। 

সাহায্য 

পওয়। 

সাহায্য তাগারে মোট 

ভাণ্ডার 

গেছে। 

৫২৮৯৩ 

৯১৬৭৫ 

জমা 

ব্যয় নিবণাহের জঙ্চ বাৎমরিক ঠাদ। আট 

টাকা পাঠালেই চলবে । আশাকরি সংঘ 

এবার অধিকতর বিশ্বমিত! লাভে সক্ষম হযে। 

-- ০১ 

ছিল। ম্ুতরা এপর্যস্ত সাহাযা ভাগারে 

মোট ৫৪৫" ৮ পয়সা জমা রইল। 

সভ্য সভ্যাঙগের নিকট যে চাদ পাওয়। 
যায় তারদ্বার পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার 

বন করা অসপ্তব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত 

প্রকাশ কর। চলে তার জন্য আধিক সচ্- 

লত1 একান্ত আবন্টক | শুভাকাত্ষী উৎসাহী 
মিদ্তাদের অনুরোধে জিপিমিতার সাহায্া 

ভাগার খোলা হয়েছে । 

আশাকরি মিতা ভাই বোনের। সাধ্যা- 

স্থায়ী আঘথিক পাহাযা করে শিপিমিতাকে 

দীঘয়, ও শ্রীবৃদ্ধিত পথে চালিত করবেন। 

--০১-- 



অন্থরোধ-__ 

করিকাতা ও পার্শখবতণখ অঞ্চলে এবং 

বিদশী বসবাস কারী ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে 

৮৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত পঃালাপ করতে চান । 

বি৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহ। বা" 

দাশর মিতা শাইবোনদের সঙ্গে পত্রালাপ 
করতে ইচ্ছ,ক। 

-- সংঘে আর নেই --- 

৬১৬৩ শাহিন স্ঙ্গভানা ও ৬৩৫৯ রত্বা 
ঘাষ। 

১৮৭১ শোৌরী সেন পত্রালাপে বিরত 
আ।ছন। 

জ্রম স'শোধন-- 

লপিমি রর 5 পাঁমত নববধষ” বিশেষ সংখ্যায় প্রক।শিত 

যেসব মিতার নাম পরিচয় ইতভাণ্দ ভূল 

মুদ্রিত হয়েছে তাদের ভুঙ্গ সংশোধিতাকারে 

প্রকাশ কর। হল । 

৬৭৪২ হারাধন বর্মন সখের বিষয় » 

একর স্থলে ক হবে। 

৬৬৪৬ বিপ্লব রগুন ধর ঘয়ল ২৮ এক 

জায়গায় ১৪ হবে। 

স'শোধনে- ৬৭১১ হিবম্মপ দাস ৪৮ 

চাকুরী, গ জ ঞ্ ত। 

৬৭১৪ প্রছ্যোৎ মিত্র ১৯ ছাত্র ক 

থ গ ও ঢ ণ। 

১৪৯ 



ঠিকান। পরিবতন 
বি ৬৩৮৭ ডাঃ রণেন্দ্রনাথ দে 3, 79080 

১৮. শ্বিছ৪81)09%, . চা, 0206060. 

১। 

বি ৬৬৫১ শংকর ব্যানাজাঁ, গ্রাঃ- বাম্থু- 

দেবপুর, পো: বাণীপুর. ভাবা £- 

শাখরাইল হাওডা। 

৩। ৬৬৮৪ ন্থপ্রিয় মহিস্তা, ৪৫/১৩) মুযুর 
এভিনিউ, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪* | 

৬৬৯৬ আর, গুহরাজা, হা,ঞ.5 0006 

1)1)8,75,101)00178,) 106 5585082 ঠ1- 

শি | 

৬৭৪৬ দিলীপ কুমার চ্যাটাজী, 10000- 

€)1 ত্য01)1) 111)0111)5010) ০19 

5008 ড$০708, 0.০, 

1)৮ 81997: 7077০, 

৫ | 
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৮শান্তি দেবী স্মরণে অঙ্কন 
প্রতিযোগিতা 

বিশ্বমিতালি সংঘের প্রথম সম্পািকা যোগিতায় গৃহীত হবে না। 
“শাস্তি দেবীর ম্মরণে প্রতি বৎসরের মত 

এবারেও অস্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা! কর। পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই আশ্বিন 
হয়েছে । আধথানা পোষ্টকার্ড মাপের একটু- ১৩৭৯ বঝঙ্গাব। ছবি গুলি রেজিষ্রার্ড ডাক- 
করো কাগজে চাইনিজ ইগ্ক বা কালো যোগে লিপামতার সম্পাদকের সংঘের 
কালির সাহাযো আমাদের জাতীয় পাখী ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ছবির পেছনে 
ষয়ারর একটি ছবি এঁকে পাঠাতে হবে। 

নিধশরিভ মাপ অপেক্ষ। বড কাগজে আ'ক। 
বা পেনসিলে স্কেচ করা কোন ছবি প্রতি- 

১৫. 

প্রতিযোগীর নাম ও সদস্য সংখ্যার উল্লেখ 

থাকা চাই। প্রতিযোগিতার শেষে ছবি ফেরং 

পেতে হলে রেজিদ্ী খরচা বাবদ ১২৫ পয়সা 



»শাস্তি দেবীর অস্কন প্রতিযোগিতা 

ডাকটিকিট পাঠাতে হুবে। এই প্রতি- 

ঘোগতায় ছটি পুদ্ধস্কার আছে। প্রথম 
পুরস্কার ২* টাক। ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১* 
টাকা | প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি লিপি- 
মিতায় প্রকাশ করা হবে। বিশ্বমিতালি 

দলিপিন্সিকা। আালছৌঞ্জ এন ০7 

আগামী আশ্বিন 

সখ্য প্রকাশ 

দিপিমিজ্। 

করা হাব। 

শারদ: 

এই সংখ্যার জ।. 

মিঙাদের কাচ থেকে অতিিস্ত কোন মূল 

গ্রচণ করা হবে না। যেলব বিষ 

থাকার তা হল এইরূপ (১) ভারতে বৈদে- 
শিক রাষ্টু, দূত ও বিদেশে ভারতীয় রা, 
দৃভূদর পূর্ণ নাম ঠিকান। (লিপিমিভ! নববৰ 

[শেষ সংখ্যায় যেসকপ রাষ্ট দূতের না 
প্রকাশ কর হয়নি এই সংখ্যায় সেগুা 

থাকবে) (১) চতুস্পাঠাএ চত্বরে (প্রশ্োত্বর 

(৩) স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পিচ 

( ধারাবাস্ৃক ভাবে চলবে) (8) ইংরা্ী 

বিজ্ঞান, সাহিত্য ব্যবহাত শবাবলীর বাংর। 

পরিভাষা (ধারাবাহিক ভাবে চলবে )। 

এগচলি ছাড়! গল্প কবিতা প্রবন্ধ, ধাধা, পৰু 
সাহিত্যের টুকিটাকি ইত্যাদি থাকবে। 

এতে 

খভাগ ) 

সংঘের সভ্য সভ্যারাই কেবল এই প্রতি, 

যোগিজ্ঞায় যোগদান করতে পারবেন। 

বিশ্বমিতাদের আলোক চি: 

লি'পমিতা শারদীয় সংখ্যা বিশ্বমিতাদের 

আলোকচিত্র প্রক্কাশ করা হবে। যশাঞ উক্ত 

সংখ্যায় আহলাকাঁচত্র প্রকাশ করতে ইচ্ভ,ক 
ভারা তাদের পাসপোট সাইজের আলোক 

চিত্র এবং ব্রক মুদ্রণ বাবদ ১১ টাকা ১*ই 
ভার ১৩৭৯ বঙ্গাংব্দর মধ্যে সম্পাদকের নাষে 

সংঘের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। 

শারদীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপন 

লিশিমিতা শারদীয় সংখায় ধারা হিজ্ঞা- 
পন প্রকাশ করতে চান তারা পিপিমিস্ভার 

অধ্যক্ষ শ্রী বি, জাঠীকে চিঠি লিখে বিজ্ঞাপনের 

হার জেনে নিতে পারেন। অথ” সহ বিজ্ঞা- 

১৫১ 



শারদীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপন 

পন ১৫ই ভাদ্র ১৬৭৯ ঝবঙ্গাবের মধো সংঘের 
কার্যালয়ে পৌছান চাই। যাবতীয় চেক, 

ড্রাফট পোর্টাল অডণরে সেক্রেটারী বিশ্বমিতালি 

ঘ এই নাম ভতিখতে হবে। সব গুলি 

যেন ক্রস করে পাঠান হয়। ছ্েটি ব্যাঙ্ক ব 

কলিক!তাত বাইরের চেক হলে উপযুক্ত বাহক 

কমিশন যেন (দওয়া হয়। 

নামে যেন চেক ইত্যাদি না 

বাযক্রিগত 

পাঠান 

কোন 

হু । 

বিশেষ অনুরোধ 

প্রতাোক বিশ্বনি্ভ। ও পাধারণ মিত্তাকে 

অন্থরোধ কর! যাচ্ছে যে ভ্ভিশি যেন আগামী 

১৫৯ আশ্বিন এর মধ্যে ১৩৭৯ বঙ্গাবের 

আশ্বিনমাস পর্যযস্ত তাহার সমস্ত টাদ। 

পরিশোধ করে দেন। আরে! জানানো যাচ্ছে 

ঘে যাদের উাদা পণিশ্বোধ কর থাকবে 

তশারা ১৯৫শৈে আশ্বিনের মধ্যে পিপিমিতা 

শারদীয় সংখ্যা ফি হাতে না পান তবে 

যেন সঙ্গ সঙ্গে সংঘকে ডাক 

জানিয়ে দেন যাহাতে তিশি 

যেন 

মারফৎ 

পতকাটি 

ভাডাতাডি পান সেজন্য সংঘ বিহিত ব্যবস্থা! 

গ্রহণ করবে। 

অষ্টম বাধষিক মিতা সম্মেলন 

আসন্ন অষ্টম বাধিক মিতা সম্মেলনকে 

সাথথক বপদানের 

১৩৭৯ ই“ ১রা জুলাই ১৯৭২ রধিবার সংঘের 

কার্খালয়ে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ উপসমিতির 

প্রথম বৈঠক হয়ে গেল। 

ডম্বা গত ১৬ই আবাঢ় 

এই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তার। 

হজেন সবশ্রা_ বি বরেন্দ্র স্রন্দর চট্টোপাধ্যায় 

বি৬৩৫২ শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । বি ৫৪৪ 

শিবকান্তি ভট্টাচার্য, বি ২৭৯৫ বীরেণ চট্টো- 

পাধ্যাষ,। বি ৪৪ জগন্নাথ জালা, বি ৯৫ 

শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি৫ কল্যাণী জাহিডী 

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীবরেন্দ 

স্থল চট্টোপাধ্যায় । উপসমিতির কারকরা 

সমিতির সদস্যবৃন্দ হিসেবে শিল্পলিখিত ব্যক্তি- 

গণের নাম প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়। 

সভাপতি -শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায় 

যুগ্ম লম্পাদক -শ্রীসমীর পে এবং শ্রীকল্যাণী 
লাহিডী 



অষ্টুম বাধিক মিষ্ত। লম্মেলন 

সহং সম্পাদদক-_ শ্রীশিবকাস্তি ভট্টাচা, 

কোষাধাক্ষ _ শ্রীবেচাক়াম জাঠী, প্রচার 

সম্পাদক -- শ্রীশংকন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থ।- 

পনায়-_ সব্ণশ্রী- শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় 

বীরেণ চট্োপাধ্যায়,। নীহাররঞ্জন ঘোষ, 

জগন্নাথ জানা । 

অ ধবেশনের সপ্্ষিপ্ত সার ও সম্মেলনের 

ত্ঞাতব্য বিষযগ্তলি জংক্ষপে শী 

কপ হল। মগামী ১রা শোৌষ 
ই-রাজী ১৭ই ডিসেম্বহ ধববার 

হাওডা থেক ১৪ মাইল দূর শেওডাফু[লএ 

লাগোয়া বৈদ্যবাটীতে জি, টি, রোডের 

উপর ইটষ্টার্গ বেটি" এণ্ড কটন মিলসের 

মনোরম উদ্যানে সারাদিন ব্যাপী মিশ্তা- 

সম্মেলন অনুষিত হবার অন্তত ১৫ দন 

পূব আমন্বণ লিপির সঙ্গে অনুষ্ঠান যে স্থলে 

হবে তার স্ুস্পষ্টু পথ নিরেশ দেওয়। 

থাকবে । ট্রেণ ও বাসের সময় এবং ভাভাএ 

হার ইত্যাদি সবকিছু যোগদাশ্চ্ছে, মিতাদের 

গ্রকাশ 

১৩৭৯ 

১৯৭৯ 

কে এ সঙ্গে ডাক যোগে পাঠিয়ে 

দেওয়া হুবে। 

মিতা সম্মেলন সকাল ৬টা থেকে স্ুঝ 

হবে এবং সঙ্গ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্য 

শষ হবে। সভা স্থির করেন যে সম্মেগনে 

অ'শ গ্রহূণর আন্চ দক্ষিণা হার প্রতি 

মিতা ৰা বিশ্বমিত। পিছু ৬ টাকা। সভায় 

আরও ঠিক কর! হয় যে, প্রতি সভ্য সভা। 
ইচ্ছে করলে দু জন করে অতিথি আনতে 
পারেন। তবে অতিথিদেরও মাথাপিছু 
৬ টাকা করে দক্ষিণা দিতে হবে। 

এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধরণের গান, 

বাজনা, আবৃত্তি, কৌতৃকাভিনঘ প্রভৃতি 
আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থ। থাকবে । যে- 

সকল মিতা শাই বোন উল্লেখিত বিষয় 
গুলর মধ্যে যে যে বিষয়ে অংশ গ্রহণ 
করতে চান সংঘণক তা ৩শে কাতিক 

১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭১ এর 

মধ্যে আনাতে হবে। বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থাও 

মিতাদের দ্বারা সংগৃহাত ডাক- 

টিকিট; ভিউকাড” বা তাদের তোলা আলোক- 

চত্রাবলী হাতের কাজ ইত্যাদ সম্মেলনে 

প্রদশনের ব্যবস্থ। করা হবে। 

থাকাৰ। 

অনুষ্ঠানের দিন মিতারা এ গুলি সঙ্গে 
করে আনবেন এবং যাবার সময় সঙ্গে করে 
নিয়ে যাবেন। সকালে জলযোগ ও মধ্যাহ্ন 

অন্নভোগ ও [বাকালে ১ পানের ব্যবচ্ছথা 

থাকবে । [মিত। তাই বোনদের প্রত্তি অন্ু- 

রোধ এই যে যারা এই মিতা সম্মেপনে 

যোগদান করতে ইচ্ছ,ক তারা যেন সম্পা- 

দককে কাধালয়ের ঠিকানায় ৩*শে 

ঝাতিক ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২ 

এর মধ্যে জানিয়ে দেন । যাঁর! সঙ্গে কনে 

সংঘের 

১৫৩ 



অষ্ম বার্ষিক মিনা পন্মেলন 

অতিথি আনতে চান তারা যেন অতিথিদের সমস্ত সভা সভ্যাদর উপস্থিত থাকতে 

নাম চিঠিতে অবশ্যই উল্লেখ করেন। দক্ষিণ বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি । 

পাঠাবার শেষ তারিখ ৩*শে কার্তিক ১৩৭৯ 

ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭১। সমীর দ ও শ্রীকল]াণী লাহিভী 

| যুগ সম্পাদক 

উপসমিতির পরবতখ বেঠক জ্গ]গাসী ৩ অষ্টম বাষিক মি সাম্মজন 

আন ১৪৩৭৯ ইংরাজী ১৯শৈে নভেম্বর ১৯৭১ 

রবিবার ঘের কারধালয়ে বিকেল এটা 

নাগাদ অনুচিত হবে ধদিন উপঙসমিতির ্ 

বিশেষ জ্ষ্টুব্য 

যারা ১৫ই অভ্রাণ ১৩৭৯ ইণ্রাজী ১লা অন্থবিধা হলে মনি অডার কুপন অনুষ্ঠানের 

ডিসেম্বর ১৯৭১ এর মধ্যে প্রবেশ পত্র দিন দ্বার প্রান্তে দেখালে প্রবেশ পত্র পাবেন 

ইতাদি না পাবেন তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে অথবা! অনুষ্ঠানের পৃরদিনে স্বরং কারধালয়ে 

সংঘকে জানালে সংঘ সেঞ্ল পুনরায় এক.স- উপস্থিত হুয়ে প্রবেশ পনর সংগ্রহ করতে 

প্রেস ডাকে পাঠাবার ব্যখস্থা করবে । বিশেষ পারেন। 
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সস রা সি 

০ 

দেবী মূতির 

ও 

প্রথম 

ভারতের লব্জ বিভিন্ন নামে ও আপে 

দেবী হর্গার আরাধন! হয়ে থাকে । কোথাও 

ভিত্তি চণ্তী কোথাও ভবাদী, কোথাও উমা, 
পার্তভী ব। জয়াদেবী, কোথা আবার 

পধামজল। সবেশখবরী জগস্ধাত্রী। কোনও 

কোনঙ প্রদেশে ভিনি জয়হ্গা, বনহূর্গা 

শূলানী প্রভৃতি নাষে পূজা! পেয়ে থাকেন। 

আমাদের এই সমগ্র বঙ্ঈভুখণ্ডে দেবী দুর্গা, 

১৫৫ 

পরিকল পনা 

একই বণে বৎসরে হুবান় এসে থাকেন। 

একবার আসেন শরংকালে দেবী হুর্গা নাষে, 
ভবিত্ীয়ধার আসেন বাপস্ী নাম নিজকে 
বসম্তকালে। 

“বঙ্গভূমি খতুমগ্ুলের প্রত্যক্ষ রঙ্গভূমি 
বঙ্গবাসীয় সব্ণধিক জনপ্রিয় হোজ 

শরৎ গু বসন্ত, এই ছুই খাতুতে শীত হ। 

ভবে 



(হিশ্ৃ্তের আসরে 

" শ্রীষ্মের কোনরূপ প্রচণ্ডততা থাকে না। : এই 
সময় আকাশ নিঙ্লল ও বাতাস দিক্ক। 

.: প্রকৃতি দেবী ..লতায় পাতায় ফলে: ফুলে 
স্থশোভিতা হয়ে সকলের ননোহরগ করতে 
- করেন”? । রি 

রি. মহিষমদিনী দশভূজ। হর্গ।' যে র্গতিনাশিনী 
' ভার বছ প্রমাণ মহাকাব্যে ও বিধি 
পুরাণের উপ্রাখ্যানে ছড়িয়ে রয়েছে । এই 
| ব্যাপায়ে রামচন্দ্র ও ন্ুু্থের কাহিনী সবণ্জন- 
'বিদিত । রামায়ণের রামচন্দ্র রাবণ নিধনের 
দ্বারা সীতার উদ্ধারের জন্য দেবীর অকালবোধন 
ঘটিয়ে তাকে আরাধনা কয়েছিলেন। ম্ুরথরাজা 
'বসভৃঁকালে দেবীর পুজা করেছিলেন নিজের 
বিড়দ্বিভত ভাগ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের 
ল্য । 

রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের হুর্গাপৃজার 
কথ! বালা মূল রামায়ণের কোথাও নাই। 

 বঙ্গলম্তান কৃত্ধিবাসের আপন বল্লানা প্রন 
'সার্থগন্ঠি। বাংলায় শরন্তের ভুবনভোলান 
'দ্ধণ কৃদ্তিবাসের দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ে। 
শুনি নিজে বাঙ্গালা ছিলেন। তাই তিনি 
ভাবপ্রবণ প্রকৃতি বিলাসী স্পর্শকাতর বাঙ্গালী 
'হাদয়কে বেশ, ভালোভাবেই জানতেন, বাংলার 
শারদত্রী বাঙ্গালী মনের মৃত প্রতীক। 
প্রাতিভাধর ধকৃত্তিবাস তাই শরতের শুক্লাযীতে 

লিপিস্" ১৪৬ 
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আমারণের . 

বুরগগততত এই অপূর্ব 

মা ধশভৃজা, 

দেবী ছুর্গার অকালযোধন ঘটিয়ে একেবাটের 
হটস্াকেজ্দে স্থাপন করলেন? 

বাঙালী মন সহজেই সায় দিল। দশভৃজ। 
দেবীকে অবলম্বন করে খনীগরীব ও ছোটবড় 
নিখিশেষে সকলের সমবেন্ত চেষ্টায় মছামিলনের 
বজ্তসভায় সাড়ম্বরে শারদোৎসব শুরু হয়ে 

গেল। এখন প্রশ্ন হো এই যে দেবী 
মুখণ্ী ও অঙ্গসৌঠবের 

প্রথম বূপকান কে? প্রথম ধমর্প্রবণ ফোন, 

বিলাসীর মানসপটে এই সার্থক কল্পন! 

সব্্জনগ্রাহা বিশ্ববিমোহিণী মৃতিটির কূপ 
ভেলে উঠে? 

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেবার পুর্বে 
মিভাভাইবোনদের সামনে কিছু বিশ্বাসযোগ্য 
পৌরাণিক তথ্য তুলে ধরা দরকার। প্রথমে 
দেবীর আঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলি। 
শজিত্বরূপিনী জগন্সাত! হূর্গ হলেন টবদিক 
পেবী। কালীবিলানল তরে আছে, দেবীর 
টার্িটি হাত এবং ভার গাত্রবর্ণ মরকতসদৃশ, 
পদতলে সিংহশায়িত। কালিকাপূরাশে আছে 

তার গায়ের রং অতসীফুলের 
ম্ভ। তার জক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠ ন্যস্ত 
এবং বাম চরণের বৃদ্ধা স্পর্শ করে আছে, 
মহিষের পৃষ্টভাগ;. মহিষের মুণহীন দেহ একে 
বেরিয়ে আসছে এন ভীমদেহী তেজোৃ 
অন্ুর। দেবীর হাতের, বর্শ। তার বক্ষোপট 

৯৫৬ 



হিশ্বদূতের :আসরে 

'রিদ্ধ করে আছে।, হত হর্গ। জয়াবিজয়াসহ 
অইটসখী পারিবৃতাঃ ভার, ছপাশে রয়েছেন 
লগ্্ী] সরস্বতী এবং কারক গণেশ।' 

কাল্রিকাপুরাণ মহাভাগবত প্রস্ভৃতি প্রাচীন 
পুথিতে বণিত দেবী হুগ্ণাই বঙ্গসমাজ কর্তৃক 
গৃহীত । কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে 
দেবীর মুখণ্ী ও জঅঙ্গসৌঠরের গঠন পদ্ধতি 
সম্প,্শ ভারতী নয়। সুবিখ্যা গ্রীক 
এতিহাসিক আনস.কিলিয়াসের ও প্রখ্যাত 

টেব্াকোট। বিশেষজ্ঞ ডেভিড লরেন্সের মতে 

দেবী হুগর্ণার পিংহবাহিণীমূতি” গ্রথম রচিত 
হয় গন্ধার ব1 গান্ধারে এবং এটির প্রথম 

বূপদান করেন এক গ্রীক রাজকুমারী । 

মৃতি রচনার ইভিহাস বলার পৃ প্রাচীন 
দেশ গান্ধার স্মপ্ধে কিছু বল! নিশ্চয় 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

মহাভারতে বর্ণিত ধৃত্তরাষ্টের দ্্রীও তুষেণ- 
নের মাতা গাদ্ধারার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় 
আছে। এই গ্ান্ধারীই ছিলেন গান্ধাররাজ 
স্ববলের কন্টা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান হোতা 
শকুনি ছিলেন গান্ধারীর ভাই! অনেকের ধারণা 
বতমান কান্দাহাক্জই প্রাচীন নাম ছিল গান্ধার। 
'বস্ততঃ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রত্যন্ত ভাগের নাম 
ছিল গন্ধাধ দেশ বারাক বতণমান রাগুয়ালপিগি 

জালালাবাদ ভক্ষশিলা প্রভৃতি স্ছাপ এর 

আন্ততূক্ত ছিল। .পিদ্ধুর পশ্চিমতীর পযন্ত 

বিস্তৃত ছিল গান্ধার রাজ্য। 

খাঙেদ ও অথব” বেদে গান্ধারের উল্লেখ 
পাওয়! যায়, কথিত আছে যযাতির ছিতীয়! 
পত্বী শম্ষিচার গভে” তিন পুত্র জন্মে । ' ভারা 
হলেন যথাক্রমে ড্রহ্য, অকু ও কুর। এই. 
ভ্রহোর প্রপৌআ অর্থের পুত হলেন গন্ধার, 
এরই নামানুসারে রাজ্যটির নাষ হয়, 
গাঙ্ধার। | 

এভরেয় উপপিষদ, শতপথ ব্রাঙ্ষণ ছন্দে: 
গ্যউপশিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে গন্ধারের শিতান্ব: 
বিভিল্প নাম দেখা যায়, বায় পুরাণে আছে 
গান্ঠারের পাশেই কেকয় রাজ্য অবস্থিত ॥ 
এই কেকয় অধিপতির কন্যা কৈকেয়ীকে 
আধযোধ্যাপতি দশরথ বিবাহ করেন, চতুগ'শ 
বতমর বনবাসের প্র রামচন্দ্রের যখন রাজ্যাতিষেক 
হয়, সেই সময় কেকর রাজ ঘুখাদিৎ রামঢজ্রকে 
গান্ধার আক্রমনের জন্চ নিদেশ পাঠান! 
কারণ গাদ্ধার কর্তৃক তিনি প্রার়শঃই উৎপিড়ীক্ষ 
হচ্ছিলেন। রামচন্দ্র ভঞ্গতকে গান্ধা্ অভিযানে, 
পাঠান। বীরশ্রেষ্ঠ ভরত অনায়াসে গাদ্ধাশ্ব- 

আয় করে তার ছুই পুত্র পুফর ও তক্ষের 
উপর শাসরভার অপণ 

ফিতে আসেন। 

করে জযোধ্যায় | 

পুর ও তক্ষ গাদ্ধারকে হিধাবিভ্ত 
কষছে হইজন তুই অংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব 



বিদূতো আঁগিয়ে 

করতে থাকেন। পুক্ষর তার নামানুসারে 

রাজধানী প.ক্ষরাবতী (সন্ভাস্তরে পক্ষলাবতী) 

জ্াপন করেন। এদিকে তক্ষও তার 

রাজ্য রাজধানী নামকরণ করেন তারই 

নামানুসারে তক্ষাশল।। ইতিহাসে গান্ধারের 

তিনটি রাজধানীর নাম পাওয়া যায়, নামঞ্চঙ্লি, 
যথাক্রমে পুক্ষলারতী, প্ররুষপুর ও ভ্ক্ষশিলা 

প্রথম ছুটি সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত 

এবং শেষোক্তটি সিন্ধুনছের পৃবতীরে অবস্থিত। 

গান্ধার বিদেশীদের আক্রমনের পক্ষে 

ুবিধাঞনক স্থান ছিল। এই গান্ধারে খষ্টপৃব" 

ষোড়শ শতাব্দী থেকে সুরু করে খগ্ীয় সপ্তম 
শতাব্দী পর্স্ত যণবেশী বৈদেশিক অভিযান 

ঘটেছে ভাতের অন্য কোথাও তত ঘটেনি। 

অশোকের মৃত্যুর পন্থ পারলিকরাজ দ্বিতীয় 

দরাক্ংস গান্ধার অধিকার করেন। দৈহিক 

আধিপত্য কোন দেশকে চিরকাল বেধে 

ঝাখতে পানে না, কালক্রমে পারসিক শক্তি 

হাস পেলে গ্রাকঞাত এলে লগৌরবে 
গান্ধারের হ্গপ্রাকারে বিজয় বৈজয়স্তী ভড়িয়ে 

দল। গ্রাকজজাত তখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও 

সংস্কতির শীর্ষে অবস্থান করছে। গান্ধার তথা 
ভারজ এর প্রলাদ থেকে বঞ্চিত হয়ান। গ্রীক 
খংশীয় মিনানদারের রাজত্বকালে গান্ধাঞ ভাস্বর্য 
ও মুতশিল্পে শ্রেটন্থান আধকার কূরে। পুরে 
গান্ধারের ছাগ বিশ্ববিখ্যাত ছিপ, এই খ্যাতিকে 

শত সহত্ম গুণ বাড়িয়ে দল মুতাশল্প। আজ 

যে আমরা প্রাচযখগ্ডের নানাজ্থামনে ভোটবড় 

বুদ্ধমৃত্তি' ও স্ত,.প দেখতে পাই এগুলির প্রথম 
রূপদদান করেল গান্ধারের শিল্পীগোষ্ঠী । 

গান্ধার ত্াজকাছিনীতে আছে-- গান্ধাররাজ 
শ্ীকৎ্ংশীয় মেলানদারের এক পরম! নুদ্দরী 
কন্যা ছিল ভার নাম ওডোরা। স্ুন্দক়ী হলে 

কি হয়, দ.খের বিষয় তার আরত লোচনদ্বয়ের 

একটি সম্প্ণ দৃষ্টি শক্তিহহীন ছিল। তাই 
ভন্ব বয়পলকালে শ্পাত্র আোটেনি, বন়্গ্ছ। 

কুমারীর পক্ষে সময় কাটান এক দন্হ 

ব্যাপার । ভাই তিনি পড়াশুনা ও ম.তি“গড়ার 

কাজে নিজেকে ব্যাপূত রাখতেন, তার 

সবচেয়ে প্রিয় ছিল নীল অপরাজিত ও 
নীলকণ্ঠী ময়.ব । তিনি রাজোদ্যানের নিভূর্ভ- 
কোণে এক চমতকার কুঞ্জ রচনা করেন। 

কুজের সবাঙ্গে কটে থাকত অসংখ্য নীল 

অপরাজিতা আর কুণ্তের বাইরে রকমারী 

গাছের শাখায় শাখায় পেখম তুলে নেচে নেচেও 

বেড়াতে! নীলকণ্ঠী ময়.য়ের দল। 

তুল্দরী ঝাজকুমারী নিকাল! লক়াবিতানে 

বসে কখন শতত্রর পঙল্িমাটি দিয়ে কখন ব। 

পাথর কুঁদে মনের মাধুরী মাঁশয়ে নান্বাপ্রকার 
মর্ঘর্ত রচশ। করতেন। লেইসময় গাদ্ধারে 

চৈঅমাসের শুরু। সপ্তমী থেকে নুর করে দশমী 

১৫৮ 



বিশ্বদৃত্তের 

পর্ধম্ণ চারদিন ধরে বসস্তোতলব চ্গত । নয়নারা 

লিবগশ'ষ সকলে যোগদান করত । বিশেষতঃ 

এইট উৎপবে সবচেয্ে বেশী উৎলাহী চিল 

তরুণতবপীর দল। 

এই উৎসবের প্রথম তু দিন পুজা! পেতেন 

দেবী মিনাভ? শেষ 

মেনে উঠত 

রাজকুমার) ও ডারা 

ভান ও শিল্পীর এব" 

ছাঁদন 

বাক কালের আবাধশায়। 

প্রায় বহুসরই মিনাভার মূর্তি গডে পুজার 

জন পাঠিয়ে [দতেন উৎসবে। মুগ, ছাগ 

অথবা শশকের মাস, শ্রঝা, যব্চুণের ছারা 

প্রন্থন্ভ পিষ্টক মধু ইত্াদ দিয়ে তার নোবছ্) 

সকাল ুরাদেলত। 

সাজ্জানো হোত । পুজা শেষ হলে উপস্থৃত 

সকলে গ্রাসাদ গ্রহণ করে উৎসবে তত 

উঠত । 

উৎলরবের -শনদিন আনন চরাম উঠন। 

সাদন রখেঙ্গার ও স্রাপানে তক্ণ তবশীর। 

এমন মগ্ন হয়ে পড়ত যে অংশ সময় 

শাকীন্জার গণ্ড) পার হয়ে যেত। নি্স্পিছ, 

নিংলজ ওডোরা এসৰ ভালোবালত না । [তান 

বদূবী ছিলেন । দেবভাষ। বা সংস্কৃতি ভাষা 

সঙ্গে গভীর পরিচয় চিল । খুনসন্তব তান 

বেদ থেক টহৈমবত্তী উমার কপবর্ণণা অবলম্বন 

করে এক চমতকার সিংহবাহিণী দেবীমৃত' 

চন খুবসন্তডব দেবীমুতি॥ দঠন 

রচনায় মিনাভণর আদল এসে যায়। 

করেন। 

লিপি--১৩-৩ ১৫৯ 

ঘআাগরে 

বসল্বোৎসন্ের 

মালিন্যহীপ 

আবহাওয়াকে 

তিনি পিতাকে 

বাক.কাসের স্থলে সিংহবাহিণী দেবীমূতি'র 
পৃ করতে অন্ুযোধ জানান। 

হময় শিত। কন্যার আব্দার বেখে ছিলেন। 

কলুষিত 

করবার জল্য 

পী5কম 

বসাস্তাৎসবে স্রার দেবতা বাককাসের 

স্থলে [সহুবাহিণা টহমবতীর মুর্তি সাডশ্বরে 

প্রতিষ্ঠিত হয় এব যষোচশোপচারে পুজা 

ক্র হয়। 

গুটিক,য়ক এতিকাসিফের মতে 

শবটি অপব্র্শ হায় 'ছুর্গা নামটির জন্ম 

হয়| এইবাশ অনুমানের কোন যুক্ত সঙ্গত 

গ্ুমাণ পাওয়া যায়নি । সলিংহবাহিণী দেৰীমূর্তি 
গ্রীক পাজের বশায়িত হলেও পরে ভারতীয় 

শিল্পীদের হাতে পড়ে মুন্সীমৃতি” চিন্ময় 

হয়ে উঠেছে। দাপু চাউনি ও সমগ্র মুখশ্রীর 
মধ্যে এক আপুবঁ কমণীঙ শ। ফুটিয়ে খেশ 

একটি স্বমহান পারবেশ চটি করা ভারভায় 

ভাবধারায় পুষ্ট ভারতীয় শ্ল্পীদের দ্বারাই 

সম্ভব । এই অধ্দানের যদি 

কিছু সম্মাত। ভারতীয়রা এর 

মাধ্য আম্মার গ্রত্িচা করে, চিরকালের মত 

পরমাস্সীয় করে নিছে 

'ওডোর1 

গ্রীক জর 

থাকে থাকুক, 



ভ মধ্যসাগরের 

ডায়ারি 
-- শীধন রায়। 

বান্িংহাম, ইঈংজগ্ু 

“পিরামিড কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন-, 

মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝর। 

হেমন্তের বিদায়- কুহেলি- 

অকম্তদ আখি দুটি মোল 
গড়ি মোর! স্মতির শ্মশান 

ছদ্দিনের তর শুধু, নবোতফুল্লা মাধরীর গান 

মোদের ভুলায়ে ৮নয় বিচিত্র আকাশে 

নিমেষে চকিতে; 

অভীন্তের হিমগভ কৰরের পাশে 

ভূলে যাই ছুই ফোটা অশ্রু ঢেলে দিতে। 

আমার ক্ষেত্রে বোধ হয় কথাগুলে। সঠিক 

থাটে না। তেত্রিশ বছরের যুবক, প্রাচীন 

ল্লভ্যতার বই-পুস্তকে ঘন বোঝাই। ম্থযোগ 

গেলেই ছুটে যাই ট্রোনহেত দেখতে। 

য়নাইটেড আরৰ এয়ারলইনসের বিমানে 
হাইজ্যাকিংএর ভয় থাক! সত্বেও - বাই 
ভারতবর্ষে। ত্বাহলে যে নিখরচায় পিরামিড 
দর্শন করবার সুযোগটি পাবো । এহেন 
মানুষ যখন খবর পেল 'কমমপ' একট! 
স্পেশাল ক্রুইজট্যুরের বন্দোবস্ত কচ্ছে 
ভুমধ্যসাগরের চারদিকে, নাম দিয়েছে ট্যুযটার 
প্রাচীন-সভ্যত-ট্যুর, তখন - এদিক ওদিক 
নাঙেবে - আগাম পয়স। ন। পাঠিয়ে থাকতে 
পারে কখনো 1? পনের দিন যাবৎ ঘুরে 
বেড়িয়েছি-- কখনো বন্দরে, কখনো সমু, 
কখনেো বা "অতীতের হিমগভ“ কবরের 

পার্শে।' 

আমাদের জাহাজ 'লিস্ছিয়।' মালাই বন্দর 

১৬০ 



রা ডন 

ভূষধ্যসাগরেক্স ভাযারি 

থেকে ছেডে মোঙয় ফেলেছিল জেনোয়া, 

নেপঙলস, পাইরেউস, আলেকজান্দিয়, লিমাসল 

(লাউপ্রাস), বেইরুট, লেগহুণ” প্রভৃতি বন্দরে ৷ 

গ্রীসের ডেলফি আর আনক্রোপপদিস এব" 

বালবেকের জুর্পটার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে 

মনে হয়েছে মানবজাতির অতীত ইতিহাস 

গতানুগতিক এতিহাসিকর। থ] বলেন সভার 

চেয়ে অনেক বেশী উজ্জল । দাসশ্রমর 

বিনিময়ে সব করা হয়েছে এই সাফকথ। 

চেষ্টাটা 
সময় 

বলে কাধোদ্ধার করার 

আমাদের ত্যাগ করবার 

বোধ 

এসেছে । 

হয় 

পনের দিন 

ডায়ারি লিখেছি। 

লেখা বইয়ের 

ধরে পাতার 

প্রাচীন 

বিবরণের 

প্র পাতা 

সভ্যতার উপর 

সঙ্গে চোখেদেখা 

বন্তগুলে। মিলিয়ে নিয়েছি । কিন্তু 

ডায়ারিটি কিনে দিয়ে বলেছিলেন 

সেন্লরড বিবছুণ চাই কিন্তু? 

[যান 

“ক্মান- 

সেই বন্ধুপত্থীটি 

কেত সন্তু করতে পারিন। পাথরের মধ্যে 

প্রাণের সন্ধান ভাকে উতসাহিভ করেনি, 

ভিনি শুনতে চেয়েছিলেন জ্যান্ত মানবমানবীদের 

জাহাজী জীবনের হাস্যোজ্ল প্রাণচঞ্চল 

কাহিনী । হয়তো আমার 

ধোনরাঙ তাই শুনতে আগ্রহী । 

মধ্যে 

মিতা ভাই 

ভাই দুটোর 

একট] সমঝোত। ঘটিয়ে ডাবারিটি 

সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছি। 

১৬১ 

আঠারই মে -- 

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠ টটেনহাম 

কোর্ট রোডের এয়ার টামিনালে পৌছতে 

চক্ষ, চড়কগাছ । গাদ। গাদ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল। 

অনেকক্ষণ কথাই ফোটে নি মুখে । দেড়শটি 
পাউণ্ড লাহক ভূমধ্যপাগনের জলে বিসর্জিত 

হবে নাকি? মনে পডেছিল বামি“হামের 

এক বন্ধুর সতর্কবাণী "প্রাচীন সভ্যতার 

স্মতিচিহ কি কখনে!। যুবকযুবতীদের আকষণ 

করতেপারে? তবে লটন এয়ারপোর্টে এসে 

ছুচার্টি ফুলপরীর দেখা পেয়ে, এবং তাদের 

বাম অনামিক নম্প লক্ষ্য করে, প্রাণে আশার 

সঞ্চার হয়েছিল । আমার ভাগ্যে কেউ জুটুন 
বা নাট জুটুন। এরা নয়নলোভনীয়ত 
বটেনই। 

আনেন অধণভোজন হতে যদি দোষ না 

থেকে থাকে তবে দর্শনেনত অন্তত কোয়াটার 

রমণীয় হয়ে যাওয়া উচিৎ| র্রামায়ণ, 

মহাভারত ব গ্রীক পুরাণে তেমন উদাহরণের 
অভাব নেই। 

ছপ্পর ফাট। আর কাকে বলে। কম 

পয়লায় সারবে! বলে চার জনেত 

কেবিনের টিকিট কিনেছিলাম । আপাতত 

আমর! দুজন পুরে! কেবিনট! অধিকার করেছি। 
জানিন কবে কখন বাকি শ্রীমানঘয়ের 



ভূমধ্যসাগরের ডায়ারি 

আদৌ ন। ঘটঙজেই বতে? 

খোজ করতে শিয়ে 

আবিভ্ব ঘটবে। 

যাই । এই কেবিনের 

মাস পিমান বন্দরে 

হয়ে গিয়েছে । কসমসের প্রতিনিধি সার! 

লিি তন্ন গন করে খুঁজেও আমার ন্বামটি 
আবিস্কার করনে পারছিলেন না। পাওয়। 

শিয়োছিল ৩৯ ন্হ্বর কেবিনেক্ অধিকারিণী 

ঠিলেবে শ্রীমতী মেরী রের নাম। ভদ্রলোক 

ঠাট্ট। করে প্রশ্ন করেছিলেন, 

07806 178217061১6 টাচ? তা নুয় ঠিক। 

তবে মেরী রে কোঁবনে এ অধমকে ঢাকায় 
ধিলে মোটেঠ অখুশি হবো না একথাট। 

জআনিয়েছিলাম কমর্চারীটিকে। তিনি হেসে 

এমদ হারঙ্গত করেছিলেন বঙ্গানুবাদ 

'সেগ্ ড বলি ছাডা ক্ছুি হতে 

পাবেন। | 

একটা চুট.কি মজ! 

10820 ড9০৪ 

যার 

অন্য 

বা।গ্য বাজনার মধ্যে জাহাজ তো! মাসণাই 

এর মায। কস্ত একরে বাবা, 

সমুদ্রটি.ক তো ডে! একটি শ্ুশীপ। ভদ্রমহিল। 
বলে মনে হচ্ছে না? অথচ রবীন্রনাথ ন৷ 
এই ভূঁমধ্যসাগযের বুক থেকেই একটা চিঠিতে 
লিখোছলেন _'জল স্যর হয়ে আছে লিংহ- 

বাহনীর পায়ের তল্পাকার সিংহের মতো? ? 

বুঝলাম, রেহাই দেই | সী লিকনেস না বাধিয়ে 

কাজটি কাবার করতে পারবে! কালা- 

কামাক্ষ্যা. ছিনমস্ত। ভুবনেশ্ববী সকলের শাম 
মনে মণে জপ করতে থাকলাম। অন্যরাও 

কাটালে।। 

না] 

যে ভয় পাননি তেষন নয়! সকজেই 

পরস্পরের মনে সাহস সঞ্চারের উদ্দাশ্ট্ে 

বলাবলি সুর করলেন, *না, সারাট। পথ 

এমন থাকবে ন! নিশ্চয়ই । থাকতে পরেই না? । 

সন্ধ্যা সাতটায় ছিল ক্যাপ টেনের স্বাগতম- 

পাটি] দু'এক [সুপ পেটে পড়তে না৷ 

পঙড্তেই মাথা ঘুরতে সুরু করলো! সাড়ে 

সাতটায় [ডনার টেখলে উপতৰব আরো 

বাডলো। বলতে গেলে, ম্ুুপের বাইরে 

কিছুহ গলাধঃকগণ কপতে পারি ন। পাতে 

বডেো। খডে! মাংসের টুকরা ফেলে বাথপুমে 

[গায়ে ধমি করতে হয়েছে, এট। কি কম 

হুঃখের কথা। তবে বৰমনান্তে চোখে মুখে মাথায় 

জগ দিয়ে ডেকের মুক্ত বাতাসে খানিকক্ষণ 

বসবার পর কিন্তু অলাধিক প্রশ্থরোধ করতে 

বডো। একট স্ময় লাগে শি। 

সতেজ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু 

ক্ষুধাটি মাথা-চ1ড। দিয়ে উঠলো । কর্তৃপক্ষকে 

কিছু 
দিচ্ছি। 

ওতে পুরোপুরি ক্ষনিব্ান্ত না ঘটলেও আর 
তুবল বোধ করবে না। সাত্য সবাই হুয়েছে। 

যে, নাচে না নামলেও 

যুৰতীদলের মধ্যে বসে গল্পগুজব করতে সক্ষম 

হয়োছ। 

বলেছিলেন, 'অন্য 

হুটা আপেল 

জান্বানোয় তার। 

খেত্তে পারবে না। 

এমন বঙ্বুদ্ধি 

১৬২ 
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একজনত সামায়গ্তর পোষাকে বসেছিলেন 

আমার মুখোমুখি। কি তার 

নাম জান না। তার প্রয়োজন বা কি? 

তায় উদ্ধত বুকের ওঠানামাই কেবল নর, 

মগ্র উধণংশটিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। নুণ্দর 

বুকের জয় সর্বত্র নাহলেও, সুন্দর মুখের 

সাঙ্গ ওই বস্তুটি যুক্ত হলে যেমন এ ক্ষেতে 

গ্যার দেখতে হয় না। শ্রীধন রায় 

তো সামাম্য কথা, স্বয়ং খধ্যশঙ্গ মু'নরও 

মতিভ্রম ঘটিয়ে ছ্লাডে। 

একেবারে 

হায় _ 

আমার হাতে আপেল দেখে ইঙিপুব 

যারা ত্র মতো মাঞ্ছমাস ও মদ 

গিলদেন তারাও পেটে4 কোণায় ধাপ চিতে 

শৃন্যস্থান আবিস্কার করতে লেশে গোলন। 

ছুটি ন। পেলেও, অনেকেই মাথাপিছু একটি 

পেজ নিযে এজেন ন্ান্াথর থেকে। 

উদ্ধন্তবক্ষাও বাদ যান শি। 

॥ উনিশে মে ॥ 

সামুদ্রক ব্যামার বস্তুটি খুব একট। 

সাজ্বাতিক কিছু নয়। ঘুমভাঙার পর মনেই 

হচ্ছিল না যে আমি 

[ছিলাম । হাতমুখ ধুঃয় 

সঙ্গীটিকে যখন জাগালাম তখন ভদ্রলোক 

আমার উৎসাহের আত্বিশয্য দেখে একটু 

অবাকঝই হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবতেই পাগ্েন 

গতরাতে অন্থস্থ 

সান সেরে কেবিন 

১৬৩ 

নি, ভারতনন্দন এতে! লহজে ধাকাট। সামলে 

উঠতে পারবে। 

জেনোগ্পা বন্দর থেকে ঠিক সাঁডে আটটায় 

আমর। পর্টোফিনোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে- 

ছিলাম। শুনলাম, পর্টোফিনো ইতালির 

অন্যতম বিখ্যাত আত্তজণতিক বিশ্রাষাগার । 

আমেরিক। ও নুইজর্সগুর ধনী ব্যবসাম্সীর! 

প্রত্যেক বছর কাকে ঝাকে ভিড করে 

থাকেন। আর চতুর্দিক আলো করে বিচরণ 

ফরেন ন্তন্দরীরা । কেউবা টাকার কুমীর দের 

স্ত্রী কন্যা, কেউবা তাদের রক্ষিতা । মনে 

ননে ভেবেছিলাম, বিকিনি পরিহিত। জ্যাকলিন 

ওনাসিসকে ধীচে পডে থাকতে দেখবে ন! 

তো । শাহলে যে অভাগার ঝরঝরে ক্যামে- 

রাটার জীবনধারন সার্থক হয়ে খাবে এক 

সুহএত। 

ভরতি হয়ে শিষেষ্ছিল। 

আমি একবারে সামনে সীট একটিতে বসে 

ছিলাম, পার্খবন্তিণী ফরাদিশী, নাম 

শুনেছিলাম খশ্চিন। যে সঙ্গিনীটির সঙ্গে 

তকে সব সময় দেখছিলাম তিশি অন্যদিকে 

বসেছিজেন। হুজনই কি উদ্দেশ্যে যে পাশের 

সীটটি খালি রেখেছিলেন সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই 
কাবে। কটু হবার কথ! নয়! ওদের চেহারার 

এতে। সাদৃশ্য যে, আমি [নঃসন্দেহ হয়েছিলাম 

ছু ছুটি কোচ, 
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ওর। ছুবোন। শুনি কিনা ওর! 

মা-মেয়ে । 

গ বাবা, 

চড চাপড (জেটাই বা কম মিষি কি?) 
খাবার ভয়ে আর জিজ্ঞেস করিনি তোমার 

বাবা কি তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষে প্রথমার কচি 

ভণ্গনীকে ইলোপ করেছিলেন? গাইডের 

বন্তভা থেকে খুশ্চিন নোট শিচ্ভেন দেখে 

খেয়াল হলো, আমি তাড়া - ভ্ভায় ডায়া- 

রিট। জাহাজটি ফেলে এসেছি । বৌমার 

আশ আচে - ডার্টি ভায়ারিটা কিনে 

দিয়ে ছিলেন -_ আনমেনসরড ডায়াি পড়ে 

শোনাতে হবে। তাই স্তাও কাছে এক 

চিলতে কাগঞ্জ চেয়ে ছিলাম। তা [তান 

আমাকে [বিমুখ করেন শি। 

কিন্তু গণেশের গদিতে কাগজটির বুকে 

হিজাবঞ্জি টেনে আবার যখন হাত পাত- 

লাম গখন তশি 

ছিড়ে আমার 

মসের 

দিকে 

কণ্ঠ, স 

লয় 

রাম, 
খেশি 

তার ডাযম়ারির পাতা না 

হাতে তুলে দিলেন কস" 

একটি লিফলেট । ফেটির একটি 

লেখ চলে। কপ্মাসিনীপ। যে নিদাকন 

তার নিপশশন ত্ববপ লিফলেটটি 

রক্ষ। করবে৷ স্তর কলাম । বুঝ- 

কমন মার্কেট ঢুকলেও ইংরেজরা 

্বিধা করতে পাংবে না। 

যাহোক, পঞ্চাশ মাইল দী রাস্ত।টি, বড 

লিপি -১৩ -৩ 

বডে! টিনেন সঞ্চলো। এবং ছুপাশের 

সক সোন্দযধ আমাকে 

ছিল | এক সময় 

জানো, 

নামটিও 

ছিলেন -- 

প্রাক - 

যথেষ্ট মুগ্ধ করে, 
খশ্চিনকে বলেছিলাম, 

রবান্দ্র”াথ ( বঙ্াই বান্ছুলা উনি কবিন্ত 

শোনেন নি) কি বলোছিলেন? বলে 

চিনকরের খিশ্বভুবনখানি 

এই কথাটাই [নলেম মনে মানি 

কমণকারের নয় খর গড পেট! 

আকডে ধরার জিনিস এ নয়, 

দেখার জিনিস এটা । 

বাল। কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে 

ফরাাঁসনীর দরবারে পেশ কর স্রকঠিন সন্দেহ 

শেই | ভবে মনে হয়োছিল, শুামতী ভাবট! 

পুরোপুগি হাদয়জম কএতে সক্ষম হয়েছেন। 

আম [কন্ত পার্শখবঙিশীটির চেয়ে, সামনে 

বসার স্থফোগ নিযে, গাইড ভগ্রমহোদয়ার 

দিকেই সজপ [দচ্ডিলাম ৰেশা। শ্রামতী 

জ্যানেট কেবপমাত্র সুন্দগীই নন, স্থভাষণীও । 

তার একটান। বক্ঠার মধ্যে ভূগোল - 

ইতহালস - রাজণীতি - নমাজশীতি সব কিছুই 

চিল । তৎস়তও কোশ সময়ই সমগ্র ব্যাপারট! 

রলকষহীন ন্ৈধ্যর্তীক বলে মনে হয়নি। 

কা।মালিশী ( €'8,700018 ) নামক একটি 

গগুগ্রামের পাশ [দয়ে যাবার সময় জ্িনি 

১৬৪ 
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জানালেন, এ শবটির অর্থ স্ত্রীদের বাসস্থান । 

এক সময় এখানে অপেক জেলে বাস 

করতো । বছগের অধেকিই ওরা জাল শিয়ে 

ব্যস্ত থাঞ্তো দূ সমুদ্রে। তখন তাদের 

পারবাররা এক। একা বাড়ীতে বসবান 

করাটা শিরাপর্দ মনে করতো পা? স্ভাই 

সএকার বাহ।ছুর শাদের জন্ক একটি কো- 

অপা,এটিভ আবাসস্থল ঠঠগী করে দিয়ে 

লেন । আম চিমটি কেটোছুলাম, 'জ্যান্ে, 

জেলেরা কি মে মাসের মাঝামাঝিও সমু. 

থাকে? 

জেদাচলাম, দশ জক্ষ লোকে বাস- 

স্থ!ন তজশোয়া ইঠালির পঞ্চম বৃহত্তম 

শহঞ্জ। রোম, মিলান, নেপল ও ট্ারনের 

পঝ। স্থানটি প্রাচীনতম উন্তেখ মেলে 
খষ্টপূর্ ৯১৮ অবেোে। রোমান কাগজপত্রে 

বারবার [বদেশাদের লু্ধ দৃষ্টি এর প্রতি 
। আক হয়েছে । [বিশেষ কৰে ফরাসীদর, 

১৫৩১৮ পালে স্বাধানণত। পাবার পর আবার 

শপোজিয়ন ১৭৯৭ সালে ওটি জবরদখল 

কারন । গন্ত শঙাব্াার সমগ্র ইতালির 

স'যুর্চ করণের ইতিহাস খুবই রোমাঞ্চকর 

মণে হুলো]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ - মুসোঙ্গিণীর 
ঠতালি ছিল [হটলারের পক্ষ। 

শ্রিউটন » আমেরিকান শিশ্ন 

ভাই 

বোমাধ্ধণ 

জেনোযাকে সহ্য করতে হয়েছিল । 

এক্প্রিল, ১৯৪৪, শহরটির 

পঁচিশে 

পতন ঘটে। 

জোনাযার সঙ্গে আাডত অনেক বিখ্যাত 

নামের মধ্যে কয়েকটি হলো -» কলোম্বাস' 

গারিবলডি, মাতক্িনি, বায়রন ও শেলী। 

চলম্ক কোচ থেকে কলম্বসের বাডিটি ও 

গ্যারিবলডির মুত একটি দেখেছিলাম | 

শহরের কেন্দ্স্থলে ভিউ স্কোযায়ে ঘাসের 

তৈরী তিনটি পাজ তোল] জাহাজও দেখে 

ভিলাম। ওগুলো সাণ্টামাপিয়। গাইন্টা ও 
নীলার [91)1108% | মুনস্ালিশীর কাঁতি। 

প্রেমর জগতে মুক্ত বিহঙ্গ শেলী বায়রণ 

ইতালিতে ছিলেন সেটা 

অধিকন্ত, বায়রণ ইতালীয় 

স্কাবজ্ম্বণ কছেছিজেন 

ভন হয়ে- 

যে অনেকর্ণিন 

সকলেরই জানা । 

বিপ্লবীদের 

*ছটচ 10291) 100৫১ 

বলে 

শব্দযুগক্জের 

ছিল ই"রাজী সাহিতো। 

ফেরার পাথ জ্যানেট 

খুব তাড়া দিচ্চিলেন। কারণ 

জিতল করে শুনেছিজাম, জঞ্চ » ব্রেক 

স্বর হবার আগে জাহাজে ফিবে 

না পারল বিপদ ঘটত পাবে। 

ক্ষ) কারছিলাম, 

ড্রাইভার7ক 

যেতে 

কেননাঃ 

কেউ অ'ফাস লাঞ্চ সারে না? 

বেোরষে যায়। তীব্র গতিতে 

জেব্রাঞ'সং বা লাল বাতর 

ইঞাজয়ানর! 

গাড় নিযে 

গা! 5 চাঙ্গায়। 

১৬৫ 



2 টি 

পরোয়া করে না। 

অনতিবিলন্বেই সভাটি প্রমাণিত হয়েছিল। 
আমাদের চোখের সামনে । তাইতো মাফিয়া 

ও আলদন্ুযুগিরিতে অন্াজজান্ড এমন কি 
পতুর্পীজর।ও গুদের সঙ্গে পেকে ওঠে নি 

কোনদিন । জ্যানেট ক্ষগ্র হতে পারেম ভেবে 

মপ্তবাটি আর প্রকাশ্যে ওর উপন্থিতিত্ে 

করিনি 1 

পটফিনো থেকে জাহাজে ফিরে এসে 

ছিলাম দেডট! কি ছুটে। নাগাদ | ব্যাটার 

নিজের। লাঞ্চ করতে গিয়ে আমাদের লেট 

করিয়ে দিযে চিল। ভীষণ ক্ষধ। পেযে- 

ছিল। খেয়ে ছিলামও ধক রাক্ষসের মতো, 

নির্থাৎ পুব পাত্রির বদল! নিতে পেরেছিলাম 

মনের স্থখে | 

তারপর সুরু হয়ে ছিল আমার কেবিন 

সঙ্গীর ভ্ত্রার সঙ্গে ধমীয় আলোচনা, তার 

স্বামীটি আগনুষ্টিক, মনে করেন, পৃ'থ- 

বীর ভাবত হর্দশার মূলে কেবল মাত্র ধর্ম | 

ন্ৃতরাং কাল বিলগ্ব না করে মদের দোকা- 

নটির দিকে সরে গিরোছিলেন। তবে ভর্র- 

মহিলাটি কিন্ত মনে হলো বেশ আগ্রহের 

সঙ্গে হিন্দুধম সম্বদ্ধে আমার আলোচন। 

শুনছিলেন। 

লিপি-১৩-৩ 

বিকেলবেল1! জাহাজী জীবনে তেমন 

উত্তেজন। লক্ষা করছিলাম না। লাউঞ্জ হাকা 

দেখে উঠে গিয়েছিলাম ডেকে । ও বাধা, 

সব নুন্দরীরাই দেখি মিনিকিনি (ছুচিলতে 

বিকিনিকে আর কি বল। যায়?) পরে 

হৃর্ধ্যায়ধনার় মনোনিবেশ করেছেন। সর্টপ- 

পরিহিত যুবক বৃদ্ধের অভাৰ ছিল ন!। 

একজন এুন্দরী চোখ পিটপিট করে জিজ্দেল 

করেছিলেন, “তুমিত ইগ্ডিান। তোমার 

আবার শ্বধ্যস্ানের শখ কেন বাপু? 

বলেছিল।ম, “তা তোমার কেউ নিচে নেই। 

কথা বলার মতো একট মানুষ তে। 

দরকার ।' ঠিনি হেসে বলোছিলেন, রহস্য 

রাখো । এসেছ তে শ্রেফ নগ্ন নারীদেহের 

ভাজ খাজ দেখে নয়নমন তৃপ্ত করতে। 

সাস্তপাকের 

বসে 

কারে! 

ভারতীয় মেয়ের তে! আর 

আগে কিছুই দেখায় না। ত। বেশ, 

যাও চেয়ার টেনে । কেবল দেখো, 

গায়ে যেন তোমার ছায়! না পড়ে। আর 

পাছে বৃদ্ধারা তোমার মনের কথাটা টের 

পেয়ে যান গ্ভাই চোখের সামনে ধরে সাথে 

ওই [3800 0880 না কি বইট।। 

খানিকক্ষণ বসেছিলামও বটে। তৰে রোদটা 

ভীষণ জ্বালাতন করছিল দেখে নেমে 

এসেছিলাম এক ফাকে। 

১৬৬ 



ভূমধ্যপাগরেক। ভায়াঁরি। 

গতযাতিটি তেমন জমে নি আমার 
মতো বেহাল অবশ্থা। অন্য 

হয়েছিল | বাকি ব্যক্তিগনগ্ কিঞিঙধিক 
আত্বস্তি বোধ করছিলেন। তাই দ্বিতীয় 

রাত্রিট। কেউই বিফলে যেতে দিতে টান ন। 

মনে 'হলে। | বাজনা সুর হতে না হন্তেই 

আমার পাশে ৰস! যুৰভীদ্ধয উসখুস করতে 

স্বর করে দিলেন । এমন সময় এক ইয়া 

একটি ব্যাগ নিয়ে হাজির । পুরুষদের উদ্দেশ 
করে ধললেন 'টেক. ইউর পিক”। দেখি 
ব্যাগভবতি মেয়েলি স্যাগডাল। আমাদের কাজ 

হবে যেকোন! একটি স্যাগডাল বেছে নিয়ে 

স্যাগ্ডাল-অধিকারিণীটিকে খুঁজে বের করে তীর 
সঙ্গে নাচ (আমার, কেন জানি না, বিচ্যাসাগর 

মহাশয়ের বিয়ের রাতে কথাট। মনে পড়ে 

গিয়াছিল)। 

অনেকেরই 

অন অনেক যুবকের ভাগ্যে বর্ধিয়সী- 
মহিলারা জুটলেও অধমের ভাগ্যে কিন্তু এক 
সুন্দরী যুবতীই জুটেছিলেন। একবারে চকচকে 

জুতোটি পছন্দ করেছিলাম যে। কিন্তু 
জীঘনে বে নাচিনি। এমন কি তেমন-তেমন 
করে কেউ নাচানগ্ড নি। সত্যট। প্রকাশ 
করায় গ্রীমতী দমে পিযেছিলেন। তবে, 
ভাগ্য ভালো, একেবারে নাকচ কেন  নি। 

জীবনের প্রথম নাচ, ভাও আবার কোলাপুরী 
স্যাগুাল 'পরে-অপূর্ব অভিজ্ঞতা বটে। দেশ 
থেকে আলার সময় দাদার বিয়েতে পাওয়! 

১৬৭ 

এই েকেগু-হ্যাণ্ড স্যগডালজোড়। উপহার দিয়ে 
বৌদি বলেছিলেন, ওতে নাকি আমার 
কপাল খুলে যেতে পারে। এই কি তার 
নমুনা! নাকি?। 

এক সময় নৃত্যের উৎসাহে ভাটা 

পড়েছিল। বাজনা কিন্ত চজেছিল সমানে 

নিঃসীম অন্ধকার বাইরে । লাউঞ্জে আমরা 

মাআ আনাদশেক যাত্রী। আর তিনজন 

বাছ্যষন্্ী। আমার পাশাপাশি যার বসেছিল 
তার হলে। - লীন, দীর্ঘকেশা যুবতী, 
নিভেজাল ইংরেজিণী, জিল ও আযালিস, 

যমজ বোন, কৈশোরের শেষ ধাপ জোব 
করে ভিজ্ঞাতে চাইছে, মা গ্রীক বাব! 

ইংরেজ । বাজনার ফাকে ফাকে আমাছের 

গল্পঞরমে উঠেছিল। তিন কন্তা অভিযোগ 

করেছিলেন, আমি নাকি কেবঙ্গ বুদ্ধ- 

বৃদ্ধাদের সঙ্গে ধম্মালোচন। করতেই 

পাারজম । 

বুঝেছিলাম-প্রান্তন অভিজ্ঞতাও তে! কম 

ছিলো স1- বাক্যে এ অভিযোগের প্রতিবাদ 

কয়ে লাভ নেই। খোলসটি ছেড়ে যি 

বেরিয়ে আসমতে পারি তবে অনতিবিঙ্গন্বেই 

ওর। জবাব পেয়ে যাবে। আপাতত সে 

চেষ্টাই বরং কর! যাক.। 

ধ্স্তরী বিছ্যাটি 

বিদেশীদের ধারনা, 

গ্রথমেই সেই 

লাগিয়েছিলাম | 

কাজে 
ভার* 

“ত্ীয়মাতেই হস্তরেখাবিদ। আযজিস জানতে 



ভূমধালাধরের ভাঁরারি 

চেয়েছিল) কবে ওর বিয়ে হাচ্ছ। অনেক 

হিসেব কষে, হাতর পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ- 
উর্ব-আধ: সবদিক সযত্বে পরধবেক্ষণ করে, 

জরাব দিয়ে ছিলাম, গণ্তীর গলায় চল্লিশ 

বছর বয়সের আছেতে। কিছুতেই মনে হচ্ছে 

ন।। ক্ষেপে গিয়ে বঙল্গেছিলো,, “তুমি ছাই 

ছাত দেখতে জানো । চল্লিশ বছর বয়সে 

বিয়ে হবার প্রয়োজনট। কি? । 

ধীঞ্ুভাবে বলেছিলাম, 'সে প্রশ্ব আমাকে 

কয়ে তো লাভ নেই থুকী। করো সেই 
বিধাতাপুরুষটিকে ঘযি'ন হষ্ঠীর রাত্রে তোমার 

ভাগ্যলিপ স্থির করবে দিয়েছেন। তখন 

বিলিক মেরে বলেছিল, “বিধাতাপুরুষের গল্পট। 

বলে1।” তবে গল্পটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
দিঁদর উম্মা প্রকাশের পরওস্ঞজিল (ওকে 

নাম দিয়ে ছিলাম আঙল্লিস মার্ক টু) কিন্ত 

নিজের ডানহাতটি বাড়িয়ে দিতে ভূল করে 
নি। ডারও একই গ্রশ্ন। 

এ বয়সের মেয়ে আমাদের দেশে স্বমুখে 

এলব প্রশ্ন করে না কখনো, এ লত)টি 

জান্তিয়ে ওকে গ্রিজ্ঞেল করেছিলাম, সনতা- 

বিখটি জানার এতো গুংন্ুক্য কেন। বলেছিল 

'গ বাবা, সময় থাকতে সঞ্চয় স্ব করতে 

হব না? বলেছিলাম, 'আমাদেঞ্ দেশে 

সঞ্চয়ের দায়ত্বট! আন্স দিয়েছেন যিনি সেই 
ভদ্রলোকের। 'তবেত তোমাদের তেশের 

লিপি - ১৩--৩ ১৬৮ 

মেয়েছের ভারী মজা | “হ্যা মঙ্কাত বটেই। 

তবে একটা কিন্তু রয়েছে। তুমি ইচ্ছে 

হলোতো শ্রীধন কেই বিয়ে করতে চাইকো- 

সে ক্ষেত্রে বাবা রার্জি নাও হতে পারেন। 

তার ইচ্াঞ্চ বুড়া বরের গলায় মাজ! 

দিতেও রাজি থাকতে হবে। ও আতকে 

উঠেছিল । “না! বাব।, চাই না আমার এমন 

বদান্যপ্ত। |, এবার লীন মুখ খুললে! । 

হাত ন! বাড়িয়ে জানতে চাইলে, আমি 

পিটারের ভব্ষাৎ বলছি না কেন। বললাম, 

'আমি যুবকদের হাত দেখতে ইন্টারেলটেড, 
নই | ও খিলখিল করে হেসে উঠলো। 
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সুন্দরী, কথাটা! মালুম হতে তোমার এতে। 

লয় লাগলে! কেন? | | 

লীন কলেক্ার ইঞ্জেকলন নেয় নি। আমিও 

ম্বিই নি। কথ। আছে, কাল নেপলসে এক 

ইতালিয়ান ডাক্তার সে উদ্দেশে আমাদের 

জাহাজে উঠবেন। "ওকে ভঙ্ দেখালাম। 

বিরাট সুঁচ দিয়ে ডাক্তাঞ্ মাংলভেদ 

করলো । ও জিজ্েস করলে, 'আর তোমার? 

'আমার আবার ভদ্ম কি? আমরা ইত্ডয়াদরা 

হর বকৎ কলেরা-টাইফয়েডের ইঞর্জেকসন নিয়ে 

থাকি । ভারপর কলেরা ভাইরাসের 

কীতিকাণ্ড সম্বন্ধে এমন এককলস মিথ্য। 

৫ 

খা 
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অর্তুত1 'করলাম যে শুনতে পেলে স্বয়ং 

ওলাই বিবিও “কানে, আঙল 'দিতেন। . 

: দ্রেড়ট। নাগাদ বাজন। বন্ধ হলে! ।' কেউ 

ন1 শাচলে বাজনাদারক়াই ব। আর উৎসাহ 
পাবে কোথার? তখন সার! লাউগ্রে আমর! 
মাত ছজন। য্ঠজন বাছকারদেএই একছজন। 

হাৰভাবে মনে হলে আলিসকে ওর মনে 

ধরেছে। হয়ত গ্রীক রক্তেরই কারসাজি 

আিংসর সম্মানে সে নিয়ে এলো এক 

বোতল ওয়াইন ও গুটিকয় আপেল । 

তারপর মদ্যপান চললে তোর চারটে 

অবধি । হঠাৎ ধূরে কতগুলে!। আলো দেখতে 
পেয়ে বাদ্ভকার মশায় বললেন, আমরা এখন 

এলবার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ইস্ডিহাসে এলুবার 

একটি বিশেষ স্মান 

চেয়ার, ছেড়ে উঠে জানালার কাছে দাড়ালাম । 
অন্ঠ কে কোথায় দডিয়েছিল জানি ন]। 

তবে লীন দগাডয়েছিল আমার পাশে। বলতে 
গেলে বুক ছেষে। 

ভারপর এক লময় 

দিগন্তে মিলিয়ে গেলে! | 

জায়গার কিযে গেলে! । 

ফেউই, মে যেতে পারছিলাম না 

পরিহিত। ইংয়েজিীকে সেই : মুতে 
হচ্ছিল যেন . বধু-রাঙালিনী। | 

দূরের 
অন্যরা যে যার 

লীন বৰ! আমি 
স্কাট- 

আছে কিনা । 
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রয়েছে তাই সকলে 

বলোগুলেো। 

মনে, 

1 একুশে মে ॥ 

গল্তকাল ডাষ়ারি লেখার অবকাশ মেলে 
নি। মনে হয়েছিল এতে ভিনকন্যাই খুশি । 
বাংলায় লিখছি, ওর! কিছু বুঝতেই পারছে 
না। অথচ মাঝখান থেকে গল্পগুজবে ব্যাঘাত 
ঘটছে। ২ নতি 

এ প্রসঙ্গ আালিস একসময় জানা: 

চেযেছিল, ভায়াক্চিটা ছাপা হবার সম্ভাবনা, 
বলেছিলাম, 'হতে পারে. 

বিখ্যাত হওয়া... 

ছাপা হলে কি? 
81506 3) চ৩. 

শুনে বেশ খুশি 

তবে তার আগে আমার 

দরকার ।' বললে, 'আচ্ছ, 

ট/ইটেল দেবে? “কেন? 

হয়েছিল । 

। ভায়ারি ন। লিখতে পারার একটি 

কারণ হলো, ঘুম থেকেই উঠেছিলাম ছু 
গডিয্ে যাবার পর । সারারাত না ঘুমানোর 

শাস্তিন্বরূপ লাঞ্চটিও মিস করেছিলাম। বিকেল: 

ছুটে! থেকে চারটে অবধি জাহাত নেপংল সে. 

নোঙর করেছিল। ঃ 3 

যার কলেরার ইঞ্জেকলন নেবেন তাদের 

বাদ দিয়ে, বাকি সকলেই আড়াইটের . মধ্যে 

নেপলস দেখতে বেরিয়ে গিযেছিলেন। ইঞ্জেক- 

সন পর্যের পরও একটি ঘণ্টা .হাডে : ছিলো. 

১৬৯. 
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জয় ম। কালী বলে ব্র.কা্/টি হাতে নিয়ে 

বেরিয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে জুটেছিলেন 
' জম্ত্রীক' আমার কেবিন সঙ্গীটিও। কাত্াায় 

কা দেরার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ছুটে এসে 

 াঙ।: ভাঙ| ইংরেঞ্িতে জানতে চাইল আমর। 

*সিঙ্ছিয়ার' যাত্রী কিনা । বললে সে সিন্ছিয়ার 

কর্মচারী । জেনোয়াতে জাহাজে উঠেছে। 

স্ত্রীর জন্য একটা ব্যাগ কফিনবে। 

' আমরা যর্দি ওর সঙ্গে যাই তৰে কম 

ট্যাকলি ভাড়ায় শহগ্ট। দেখে আসতে 

পারবে । আমিও [মঃ প্যাগ্ডান্ ব্যাপারট। 

আঁচ করতে পেয়েছিলাম । কিন্তু আমাদের 

[কিছু বলবার সুযোগ না য়ে মিসেস স্যাগাল" 

ওকে আমি ইাতমধ্েই বৌদ সম্বোধনে 

আপ্যায়িত করে ফেলেছিলাম -- তার 

দরদ্ত,র আনম কনে দিলেন। বুঝলাম, 
মোটা রকমের আকেকল-সেলামি কপালে 

আছে। যাহোক, শেষ পর্যস্ত আমর। 

সঙ্গে নেপল.স্স দর্শন করেছিলাম বটে, তবে 

খুধ ঠকাতে পারেনি ইতালুঘ্ানের 

বাচ্চ।। 

৯০৪. 

একট 

শুধু আলিলঘের সঙ্গে সঙ্গে বসে বসে 
গল্পই কাঁরনি। বিভিন্ন রকম নাচের খেলাতেও 

যোগ দিয়েছিলাম । একটা ' খেলা হলা, 
বাজনার সঙ্গে লাচতে হবে কিন্তু থামার সঙ্গে 
সঙ্গে দঙ্গিণী বদল করতে হবে৷ 

১৭৪ 

কালজোবদনকে পছন্দ হয়েছিল 

সঙ্গে, 

আরেকটা হলো, পুরুষর। এক হাটু গেড়ে, 
বসরে, সুন্দরীরা বাজনার তালে তালে 
চারপাশে ঘ্ুরবেন 1 বাজন1 থানার লে সঙ্গে 
এক একজন পুরুষের হশাটুতে বসবেন 

ম্যাসিকাল চেয়ার এর পরিবন্ভিত রূপ আর 

কি। আমার কোলে বাক্ধ বার এক বিলাতি 
টুনটুন না বসলে হয়তে। কম্পিটিশনট। 

জিততেও পারতাম। ফেন যে ভাার এই 

সেটা আজও 

আমার কাছে রহস্ই কয়ে গিয়েছে। 

, যাঙ্োক, আছ পুরে। দিনরাত আমাদের 

সমুদ্রে কাটাতে হবে । আমি বেসরকারীভাবে 
প্রস্তাব করেছিলাম, প্রাচীন সভ্যন্তার উপর 

একট! প্রতিযোগিতার (91) বন্দোবস্ত 

করলে কেমন হয়। দেখলাম, কারোই ভ্তেমন 

উৎসাহ নেই। আসলে পুরনে! স্মণিতিহু 

দেখতে বেঝিয়েছেন বলেই যে তাদের ইতি 

কথাও. জানতে হবে তেমন চিস্তা অনেকের 

মাথায়ই ঢোকেনি। ম্যান্থাথন যুদ্ধে গ্রীক- 

বাহিশীর সনাপত্য কে করেছিলেন; সজ্জা 

অশোকই বা কে এলব পিষে মাথাথামানোর 

সময় কোথায়? 

জাহাজী ক্রুইজ এর একট! মস্ত 'অন্ুবিধ! 
টের পাচ্ছি। স্থানীয় লোকের সংস্পর্শে 

আসার সম্ভাবনা! বলে গেলে নেই! . তাই 

খাবার-টেবিলে যাঁরা বসছেন: বিশেষত. ধর! 
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আমাদের দলের বাইরের - তাদের সঙ্গে 

বাক্যালাপের সবটুকু ম্থযোগের সদ্বাবহার 

করছি। আপাতত, আমার ভোজনসঙ্গী 

হচ্ছেন এক ইংরেজ দম্পতি ও এক ত্রার্জিল্য়ান 

ভদ্রেলোক। 

ব্রাজিল সম্বন্ধ আমার জ্ঞান অতিমাত্রায় 

সীমিত। জানি কেৰবল ওটা বিরাট দেশ, 

লোকস'খ্যা অতান্ত কম, এখং লব্ণোপরি ফুটবল 

যাদুকর পেলের জন্মন্তান। ভদ্রলাকের মুখে 

স্বন্গম কেমন ব্রাঞ্ছিল সাদ-কালোর 

সমস্য।টি এডাতে সক্ষম হয়েছে তার বিবরণ 

বর নামটি বিচিত্র! রডরিগে। সুলার। 

প্রথমা শ পতুগীঞ্জ, শেবাংশ জঙ্গন| 

কেরে 

ওর ভখিষ্যৎ বংশধরদের নামে যে আরে 

বৈচিত্রের স যুক্ত ঘটবে সে আভাষও পেলাম। 
তিনি আপাতত কায়রেো-নিবাসী। চাকুরি 

করেন মিশগীয় মিশর 

কুমাপীর পাণিগ্রহন কৰে একবছর কায়রো 

একবছর [গযোতে কাটাচ্ছ্েণ। 

বেভার [বিভাশে। 

ওদের কল্টাটির নাগরিকত্ব নিয়ে আপাতত 

লমস্য। দেখ। দিয়েছে । মিশরীয় আইনের 

সাফ কথা, পিতার নাগরিকত্ব শিশুতে বতাণায়। 

আর ব্রার্জজের আইন বলে, যেহেতু ওর 

জন্ম হয়েছে ভ্রাজিলের বাইরে সুতরাং ব্রার্জলের 

নাগরিকর্ষে ওর অধিকার নেই । জানতে 

১৭১ 

ইচ্চা করে এ 

আইন কি বলে। 

সম্বন্ধে আমাদের দেশের 

অন্ড অনেকের মতই ইংরাজ দস্পতিটিও 

ভারতবর্ষে যেতে চান। ঘ্বাধা৷ কেবল দূরত্ব ও 
টিকিটের কডি জোগার করা। ভাজমহলের 
কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি দেখিনি 

বলায় অবাক হয়েছিলেন । বলেছিলেন, এমন 

রোমান্টিক ক্মট্টি নাকি আর কোথাও নেই। 

পূণিমা শিশীথে হনিমুন দম্পতির! প্রচণ্ড 

ভিড করে শুনে স্ত্রীটি তার স্বামীকে 

বলেছিলেন, দেখেছে, ভারতবর্ধে এখনো 

রোমান্স আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরাও 

চিনেছে কেবল সেক স।' 

(ক্রমশ ) 
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- অমিয় মুখোপাধ্যায়। 

( বাকুড। ) 

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে দাওয়ায় বসে 
নিমল। তার চার মাসের মেয়েটাকে খুষ 
পাডাছিল, আর কারে! সাডা পেলেই সদর 

রজারদিকে ভ্াকাচ্ছিল। সেই বিকেলে 
নরেনকে ঘোষাল মশাই-এর দোকানে সে 
চালের জন্য পাঠিয়েছে, এখনও পধন্ত ফেরার 
নাম নেই। সেই চাল এলে পর রান্না 
বলাবে, শাত হলে তবেই ছেলেমেয়েদের মুখে 
দিতে পারবে। 

শিমলা নিজে আজকাল বের হ'তে 
পারেন কোথাও, ময়জ|, ছেঁডা কাপূডে 
সবলজ্জাটুকু ঢেকে রাখা সম্ভব হযনা তার, 
তাই সৰ জায়গায় সে তার বছর দশকের 
ছেলে নরেনকেই পাঠায় । মেজো মেয়ে সরম। 
বছর ছয়ের, কিন্ত খাওয়া ও খেল। জাড়। 
আএ কোন কাজে সে এগ্চতে চায়না । চার 
বরের পুপু, সব সময়েই তার একটা ন! 
একট! কিছু খাবার বায়না আছেই। আর 
কোলের এই মেয়েটা, এল৭ চাওয়! চিন্তার 
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বাইরে এখনও কেদে উঠল 
মাই দিলেই চুপ। দেখতে 

মাস পার হযে যায। 

কোলে তুলে 

দখাজ তিনট 

শুক হয আর একটা মাস। 

মাস এস্্ছে, 

এক একটা 

তার প্রি 

কাজ ফিপ্সে 

[নমণলা 

দিন গভার আগ্রহে স্বামীর 

পাওয়ার খবরের প্রতাশা করেছচে। তবুও 
এক্স মধ্যে কোন একটা খবগ আসেন তার 
এ দ্রীনত1 শারও কতদিন তাকে বইতে হাবে 

কে জান; 

আর 

বোশেখ তখন সবে শেষ হয়েছে । টজ্যঠের 
প্রথম কি দ্বিতীয় ধিন। সোঁদন হুপুরের পর 

থেকেই আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে । তার 
সাথে প্রচণ্ড ঝড। শিমলা তখন আতুডে। 
সেই ঝঙ বুষ্টি মাথায় করে সন্ধ্ের কিছু 
আগে বাল ঘরে এল। 
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দাওুয়ায় উঠে ভিজে জামাটা! খুলতে খুলতে 
'নরেন' | বাদল ডাকল, ডাক শুনে ঘারর 

ভেঙর (কে নারন, সরমা প্ুপু বেরিষে 

এল । দাওযার অপর পাশটা ছিটে বেডা 

[দয়ে ঘিরে যেখানটার রান্না হ'ত, সেখানে 

এথন সগ্ঠ জাত মেয়েকে নিযে ন্িমণ্লা থাকে, 

০সও লাদলের সাডা পেয়ে দরগার 

এসে বসে। নারন 

একবার তিনে /গ্চ' 

সামণে 
বলে, 'বাবা মি 

_ হ]। ণৃঠি শুক 

শাড। 

বাধ। ন। হতাযা7৮-- 

তোর মায়ের একট 

কাপডট। ছার্ডি 

দে তে, ভিজ 

বাবা, আমার 

ধোন হয়ছে । 

ক শ্রন্পর ছোট একটা 

দেখবে ৮ল, মা 

“নায় পমাথরে শুয আছে।' 

বোনাক 

বজেহই থাবাও 

হত ধরে সব্মা ৮১সদিকে টাশতে থাঞকে। 

ননল। ঘোমটা আব একটু টেনে [নখে 

কোলেপ মেয়েটা [দকে সনেহে ০৪য়ে 

থাকে। 

- দেখছি মা, দেখছি । আগ ভিজ 

কাপড়ট। ছেড়ে শ্িই।? 

বাবা আমার জঙ্ম্য বিচ্বুট এনেচো, 

শিবু? পুপুর প্রশ্। 

নথ 

--'আগে তুমি বল, আর ছুঈটমি কর 

কিন, মাক জ্বালাতন কর কিনা”, 

-'আমি তে! বোনকে আদর কাঁর।' 

_-'আচ্ছা। ভবে তো তোমাকে এক্ষনি 

বিগ্কুট দিতে হয়।? 

খুণী হ'য়ে পুপু ছাট গিয়ে মায়ের কোলের 

ওপর আছডে পডে। শশবাস্ত হযে লিমল।! 

ঢুহাতে ধরে তাক সামলে নেপ্ক। "করিস 

ক, করিস কি, বোশের লাগার যে, বোন 

কাদবে এই বুঝ তোর বোশকে আদর 

কর1?? 

কাপড ছেডে, ভিজে ব্যাগটা থেকে 

বিস্কুটের একটা প্যাকেট ও ছুটে! লেবু ৰের 

করে একটা লেবু ও দুটো বিশ্ুুট পুপুর হাতে 

দিয়ে [বশ্কুটর বাঁক প্যাকেটটা ও একট! 

লেখু বাদল আতুড ঘগের দরজায় নিমণলাগ 

সামনে শামখে [দয়ে বসল, একটু লল্জ! 

পেয়ে নিম ওগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে 

বলল, 'আ'নি বুড়ো মাগী আধার লেবু 

বিস্বট কি খা.ব? থাক ওগুলো, পুপু খাবে, 

ও খেতে তালবাসে। তুমি না আগলে তে! 

আর খেতে পায়ন।।' 

“ওকে তে দিলাম আমি। না, গগুলে। 

১৭৩ 
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তুমি খাবে । এখন বেশ ভাল আছো তে।? 

কোন কষ্ট পেয়েছিলে নাকি? 

মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে 

বলে না, কষ্ট দেয়নি 

আমার অভাবের সংসারে 

তুমি কেমন আছে? 

মাস 

সন্সেহে 

বুলাতে নির্লা 

আমাকে । বাচ্ছ! 

নিজেই কছু পেতে এল । 

এমন সময়ে তো কখনও আসোন।? 

শেষ হ'তে তো এখনও দেরী আছে। 

মানের শেষে আসত 

নেই |] আমাদের 

মালিকদের সাথে 

বাডানে। [নয়ে খুব মন 

কষাকষি চলছে । আমরাও সহজে ছেডে 

দেবোনা। আমাদের সমস্ত শক্তি নিংডে 

পুরা! কাজ আদায় করে নিযে বছগের পর 

বছএ মালিকরা ফেপে উঠছে, আর আমর 

ছুটে। পযুসা বেশী চাইলেই রাঙা চোখ 

দেখাবে, অআ.মপা সেট! বরদাস্ত করবোন।। 

ঠিক করেছি, আমরা, শ্রামকর। এবার বড 
রকমের আন্দোলনে নামবো। মালিকদের 

ঘেরাও করবো, ধমর্থট ঝরবেো। 

“আঅসমাহই এভাণম। 

ঠিক 

এপার 

পাএবে! কিনা তাও 

জুট মিল এ 

আমাদের বেতশ 

বিস্ময়ে, আতঙ্কে 

বোরয়ে আসতে 

কলকাতায় আজকাল 

ঘেরাও - এসব করলে নাকি 

বাদলের কথা শুনে 

নিমণলার চোখ ছুটে! ঠেলে 

চায়। সেকি গো। 

এই 'ধশ্গঘট' 

পুলিশে মার ধোর করে, গুলি চালায় । শ্রেষে 

তোমা যদি |কছু হয়? তুমি না থাকলে 
আমি কি শ্রথে থাকবে বল? তুমি যে 

বলেছিলে নরেনকে অনেকদূর অব্দি লেখাপড়। 
শেখাবে, সরমাকে নাচ শেখাবে, গান শেখাবে, 

দেবে। তুমি না থাকলে 

জেখাপডা? কে দেবে 

দোহাই তোমায়, 

যেওন। কাজ 

ভাল ঘরে বিয়ে 

কে শখাবে নরেনকে 

সরমার ভালঘবে বিয়ে? 

ভুমি যেন ও সবের মধো 

নেই তোমার আর কলকাতার [গয়ে।? 

ফিতে আমাকে যে.তই হবে নিমণ্ঙা। 

সাডে সাতশো শ্রমিকের নেতত্র ভার 

আমার ওপর । ঘরে বস থাকা আমার, 

আমার চলবেনা । কালই আমাকে ফিরতে 

হবে কলকাত্াস্ত । বাচার মত্ত বাচতে হ'লে 

ডাই করেই আমাদের লাচতে হবে। এ 

ছুনিয়ায় কেউ তোমাকে জায়গা ছেডে দেবেনা 

শিল্মলা। জডাই করে তোমাকে জায়গা করে 

নিতে হবে। আর তবেহ তু'ম বাচতে 

পারবে।' 

হুঃখে, অভিমানে চোখ ছুটো জলে ভরে 

ওঠে নিমর্লার। ঠোট দুটো কাপতে থাকে। 

“এমন যে হবে, এ আমি আনেক আগেই 

টের পেয়েছিলাম। কলকাতায় যখন চাকরা 

পেলে, তারপর থেকে তুমি যেন অন্য মানুষ 

হয়ে গেলে। বাড়ী এলে এমনি অনেক 

১৭ 
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বড় বড কথা বলতে, যায় অনেক কিছুই হয়ে থাকে সে। 

আমি বুঝতামনা, এখনগু বুঝিন। | মে সব রি 

কথা শুনে আমার কেমন যেন ভয় ভয় মা", নরেনের ডাকে উঠে দাড়ায় শিমলা । 
€ 

করাতে । আজ বুঝলাম, আমার কপালে সঙ্গী পার হয়ে গেছে কথন, এখনও যে 

আর সুখ নেই । আঁচলে মুখ ঢাকে নির্মল! । আলে! জ্বাল্লোনি? 

শরীরটা কেপে কেপে ওঠে 'এইংয জ্বালি ৰাবা, খেয়াল হয়ন এতন্ণ। 
কেদোন। সিমলা) শোন ।” নিম'লার হাত মনটার ই মে কোন ঠিক নেই আমার সেই 

টা চপে পার বাদল। আমি আবার যে মানুষটা চলে গেল, আজ পণ্ড কোন 
(ফর আসবো । তুমি মিথা মন খারাপ একটা খবর পেলামন তার। তু |ফরতে 

কারন | আমরা তে! বার মতই বান্দা যে এত দেরী কাল বাবা? 

চাই শিমলা | দেখে শিগু. আমি প্বিতবোই। 

তামার জন্বো- আমার ফেলে মোয়াদর 

জন্য একটু সুখ, একটু সচ্ছলতা, আর 

পাচ জনের মত যদি আমিও খুঁজি, তবে 
(সট1| কি অন্যান্ত নিমণল1? কাপডের খুট 

থকে কতকগ্চলে টাকা বের করে দিমলার 

ঘোষাল কাকার দেকানে খুব ভীঙ ছিল 

মা। তাড কমতে আন থোধাল কাকাকে বললাম 

'খোষাল কাকা, ম। এক কিলে! চাল দিতে 

বলেছে । ঘোষাল কাক! বললে, "তন মাসে 

তো একট কানা কডি পিলেনা।, চালটা কফি 

০ এমশি আসে? আম আর ধার-টার দিতে 

টা নিতে হল ৫ উহা চাতা-তত পারবোনা বাপু) আমি চলে আসছিলাম, 

| এ মাসে বেতন কবে পাবো তার ঘে'ষাল কাকীমা আডাল থেকে আমাকে 
ঠক নেই। একজনেৰ কাছে ধার করলাম! ডেস্ক ঘরে নিযেগিয়ে এই চালগুলো দিয়ে 

কালই আমি কলকাতা যাচ্ছি! ভোমর। বললে, 'তোর কাকাপ কথাগুলো মাকে গিলে 
হা হিরন যেন বলিসশ। বাব।, শুনলে তৃঃখ পাবে।' 

_ছোষাল ঠাকুরপোর আর দোধ কি 

ভারপর তিনটে মাস পার হ'য়ে গেল, বাবা? ছুটো পয়সা আসার জন্যেই তো 

ধাদলের ফোন খবর পায়নি মিম'লা। ৬বুও বাধসা করছেন। সত্যিই তো, তিনশ মাসের 

প্রঙ্টি পিন স্বামীর খবরের জনা উন্মথ ধার শোধ হয়নি, তার ওপর আর কেন ধার 
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দেবেন? ঘোষাল দিদির মত মানুষ হয়না। 

ওনার দয়ার শরীর । আপাদ-বিপঙ্গে উনি 

অনেককেই দস্ধা করেছেন। 

--'ঘোষাঙ্গ কাকা বডলোক, ন| মা? ওর 

অনেক টাক! আছে । এই য.-য।! আজতে। 

পিগন কাকাকে জিজ্ঞাসা করিনি মা, বাবার টাকা 

এসেছে কিনা? আজ তো ইচ্কুল যাবা মাত্রই 

ছুটি হ'য়ে গেল। স্যারর। আজ 

আমাদর ট্রাইক, ইঞ্চুল আজ বসবেনা, তোমও| 

আমরাও বাড়ী চল 

বললেন, 

সব বাড়া চলে যাও। 

এঙলসাম। পিওন 

ছিলন।1।, 

কাকার কথ। মনেই 

--টান। এলে কি আর তোর পিওন 

কাক! ন। দিয়ে যান বাৰা, এলে ঠিকই 
দিয়ে যেতেন। মন মানেনা তাই খলি; 

ইস্কুল যাসতো, ফেরবার সময় পিওন কাকাকে 

জিজ্ঞাসা করিস।' 

পুজার আগে বাধা ঠিক আসবে, 
দেখ।। চার মানের টাকা নিয়ে আসৰে। 

আম কিন্তু এবার পুর্দোয় ফুপপ্যান্ট নোবো 
মা।' 

কোথায় কি তার ঠিক 

পূজ্জোর বায়না । কণ্ত 
জায়গায় ধার আন বলতো? সে গুলো তো 

পাগল ছেলে। 

নেই, এখন থেকে 

১৭৬ 

শোধ করতে হবে।” 

--*আমার ইচ্কুলের তিন মাসের বেতন 

বাকি মা। পনের টাকা! হেডস্যার খুব 

বন্তা বকি করেন। রোজই বলেন, বেতন 

না আনল কাল থেকে আর ইচ্ুল 
এসোনা * 

সত সত্ভাই একদিন স্কল ছেডে চলে 

আসতে হয় নরেনকে। সেদিন প্রথম পিরিগওড 

এই  হেডমাষ্টার মশাই ক্লাশে 

ঢকলেন। 

নারিলের 

_ তোমার বেতন এনেছো নবেনগ 

-- এখনও বাবার টাক! আসেনি স্যার ।? 

'ার জনো কি স্বলকে সাফার করতে 

হবে? তোমাকে বঙজেছিলামনা, বেতন না 

নিয়ে ক্লে আর এপসোনা?' 

জামার আস্তনে চোখ মুতে মুছতে বই 

খাতা তুলে নিয় বেরিয়ে আসে নরেন। 

বাডীর পথে যেতে যেতে ভাবে, আজ যাদ 

এলে যায়, তবে বেতনের টাকা 

থেকেই সে আবার ইস্বংলে 

ধাড়ীর পথ ছেডে আবার 

দিকে পা বাড়ায় লে। 

হেটে ষ্টেশনে যখন সে 

তার বাৰ। 

নিয়ে কাল 

আসতে পাএৰে। 

কি ভোর স্টেশনের 

আধ মাইল পথ 



বিপন্ন 

পোছুল।, কলকাত। যাবার গাড়ী তখনও 

পার হয়নি । একট খালি বেঞ্চের এপর 

বসে পাড সে। ৰাডী ফিরে যেতে ইচ্ছে 

করছিলন! তার। বিকেলের শেষ ট্রনটা দেখে 

সন্ধোর দিকে বাড়ী ফিরল। 

- আজ কিরাদ যে তোর এত দেবা 

তল পরেন? শিমলা জিহ্াস। কারে। 

কিছুক্ষন চুপ করে থেক নরেন বলে, 

আজ হেডস্যার, আমাকে হইম্ব থাক 
খতন শিয়ে গাযনিবলে বের করে দিয়োছন 

ন1 1? 

আতকে ওঠে নিম'লা ছেলের কথ। শুনে। 

বুকর মধ্যে টেনে নিযে তার সব ব্যথ৷ 

যেন নিজে অনুভব করতে চায় । পিঠে হাত 

বুলাঙে বুলোতে বলে, 'োকে তো তিনি 

অনেক নই বারণ করে দিয়েছেন বাবা। 

তুই শুন্বিসনি কেন? কোথায় ছিলি আছে 

তবে সারাটাদিন ? 

-স্টেশনে গিয়াছিলাম ম।। ভাবলাম 

আঞ্জ যি বাবা আসে।, 

একট! দীর্থ নিশ্বাস ফেলে ছে'লকে ছোড 

দয় নিম । বাল, 

ইত্খাল যাসন। বাব1।? 

কাল থেকে তবে আর 

১৭৭ 

নৃর্থ 

বিশ/পচিখ দিন হায়ে গেল নরেন 

সকলে যায়ন]। 

আর 

তবু কি যেন একটা আকর্ধণে 

সেশন যাওয়ার লোভট! সে ছ্াডতে পারেনা। 

যেদ্দিন যেমন জোটে চিডে, মুভি, কচিৎ 

কখনও ভাত, ছুটি থেয়েনিয়ে ষ্টেশন ঢলে 

যাষ। ফের সেই সন্দোয়। একট! ছুণিবার 

আশায দে বুক বেঁধে নিয়েছে পূজোর 

স্মাগেই হার ল্রাবা আলাৰ আজও সে 

যাবার জানা বাস্ত হা পডে। শিমলা 
বাল, দাড়া, কিছু খোয় ভবে তো! যাবি? 

আজকাল কে। আর কারে! বাড়ী কিছু চাইতে 

যোত পাঝোনা । সরমাফে ঘোষাল দিদির 

কাছে পাঠিয়েছি, সে ফিরে আম্মক। 

সবু তর সয়না নরেনের। লরম! 

আগেই সে লুকিয়ে বেরিয়ে পডে। 

এসে দেখে কলকাতা থেকে ফেরার 

সবে এসে দীভগচ্ছ। দেরী করে ফেলেছে 

সে আরজ। প্লরাটফমে উঠে কিছুটা যেস্ধেই 

টাষ্ট'লর সামনে তাদের স্বলের ক্লাশ ইলেভেম - 

এর দীপেনকে (দেখতে পায়। 

সিগারেট ধরাচ্ছিল। দীপেনের কাছে গিয়ে 

দাডায় নরেন। 'আমাফে চার আনা পয়ল। 

দেবে দীপেনদা, একট! পাউরুটি খাবে? কিছু 

খেয়ে আনিনি আজ |” 

ফেরার 

টেেশনে 
গান্ভীট। 

মে একট। 

- স্থলে যাবিনা আর'? দীপেন জিজ্ঞাস! 
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করে 

“বাব! এলেই যাবো ।? 

দীপেন একটা সিকি ফেলে দেয় নরেনের 

হাতে । খুণী হায়ে নরেন সেটা পকেটে ভার 

ফিরে দ্াডাতেই দেখে, ঘোষাল কাক! 

সামনে দাডযে। গিসলেন 

হয় । চোখাচোখি বললেন, 

এলাইন কিন ঢুকলে হে 

তার 

বোধ 

'বলি 

কত 

কলকান্ধা 

হন্ডেই 

চোকল।? 

কার হয় রোজ? 

- “আমি কি ভিক্ষে করি নাকি? ও তো 

দীপেনদা, আমাদের ইন্কংলে উচু ক্লাশে পডে। 

কতরদদন টিক:ন কত ছেলেকে ও খাওযায। 

ঘোষাল মশাই আর দাড়ালেন ন। সেখানে । 

তার এই উঈঙ্গিতটা ভাল লাগলোন। নরেনেয়। 

ষ্টেশনে আসার আনন্দটাই আজ মাটি 

হযে যায় তার। সন্ধোর আগেই বাড়ী 

ফিগল সে। 

এই তুচ্ছ ঘটনাটা! ঘোষাল মশাই বাড়ী 

গিয়ে ফুপিয়ে ফাশিয়ে স্ত্ী.ক প্রকাশ করেন। 

পুরে বেডাতে এসে ঘোষাল মশাই-এর স্ত্রী 

নিমলাকে অভিযাগ করেন, “শেষ কিনা 

তাই ছৃধের ছেলেকে ভিক্ষে করতে পাঠালে 1” 

শিমল। যেন আকাশ থেকে পড়ে। 

[ভক্ষে বতে যায়? তীব্র মানসিক আঘাতে 

নরেন 

রিমৃঢ হয়ে যায় সে। নরেন বাড়ী ঢুকেই 
দাওয়ায় উঠতেই নিমণলা তার চুলের মুঠিট। 
চেপে ধরে । একট! ঝাকানি দিয়ে বলে, 

'বল তুই, রোজ রোজ কি করতে ট্রেশনে 

যাস? শেষে কিনা তুই ভিক্ষে কর়ে 

বেডাস। ঠাকুরপো আজ নিজের চোখে দে.খ 
ঙ 

এসো 

ও আমাদের 

একটা 

তারপর 

'আমি ভিক্ষ করিনি মা? 

উদ (লর দীলেশদ!, ও অ'মাকে -" 

থাপূড এসে পড়ে শরেনের। গাণল। 

পি.১, মাথায় আরও .গাটা কত্তক। 

ফের মিথ্যে কথা? বাঁডীতে বসে থাকি 

বলে কোশপিন কিছু জানতে পারবো না 

ভেবেছিস? ওরা, মিছে কথা বলছে না? 

গরীব বজেকি আমাদের মান সম্মানও থাকতে 

নেহ? চরম অপষান বোধে শিমলা যেন 

মিয়া হয়ে ওঠে। কান.ছছই পড়ে থাকা 

একটা ভাঙ্গা ছাতার বাঠ তুলে নিয়ে মারতে 
গেলে হাত ছাডিয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে 

অনাহারে অপুষ্ট 

টাল সামলাতে পারেনা । 

ছডানো খেলনা গুলার 

হারার কপালের 

দওদত্র করে রজত, 

লাফিয়ে পড়ে নরেন। 

শরীর শিমলা 

উঠোনে সরমার 

ওশর পড়ে গিযে জ্ঞান 

অণনকখান কেট শিষে 

ঝরতে থাকে] নরেন ছুটে আসে মায়ের 

কাছে । সরমা, পুপু এতক্ষণ ভয়ে চুপ করে 
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ভিজ, তার। মায়ের এমবন্থ। দেখ কাম। হাতের প্যাকেটগুলেো ছুডে ফেলে দিয়ে 

শুরকরে । শিমণলার মাথাট! কোলে তুলে নিয়ে বসে 

বাদল নিমর্লার মলিন, শাণ” চেহারাট। 

মা ওঠে, ও মা তৃমি কথা বল্দ্রোনা দেখে চোখে জল এসে যায় তার। ভাঙ্গা 

কেন? মাকে ঠেলা দেয় নরেন। কেদে ভাঙ্গা গলায় বলে, 'আমি এসেছি নিম'লা, 

ফেলে সে। “ও ম' আমি আর কখ.খনগ ওাঠা) দেখ আমি ফিরে এসেছি ছুহাতে 

তোমার অবাধ্য হঝণো না, ভুমি কা মুখখানা চেপে ধরে শিমণলার। ম্রাখর কাছে 

বল ম।। মুখ নামিয়ে বাল 'আমি জিতেছি 

নফল, আম জাতি । আবার বাঁচবো 

_ কি হ'লরে নরেন, কি তাল” জামা আমর, তুমি, আমি _-আমাদের ছেোলেষেয়েরা, 

কাপাডর কন্তকঞ্চজল। প্যাকেট হাতে বাদঙ্গ আমরা সবাই আবার মাথ। তুলে 

বাডী ঢাক। দাডাবো।' 

বাবা । বাবা তুমি এসেছে। | মা চোখ খোলে শিমলা! । বাদলের মুখের 

ওযা থেকে পড়ে শিযে কথ! বলছেনা দিকে তাকিয়ে কি যেন খুজতে থাকে সে। 

বাব! । 

বুদ্ধির খুধধ উচ্চ নিকাশ হইলেও যে সঙ্গে সঙ্গ তদনুষায়ী আধ্যান্মিক উন্নতিও হইবে; 

ইহার কোন অথ” নাই; বরং আমর! প্রায় সবর্দাই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যঙটা 

টন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে। 

-ৰবেকানণ্া । 

পংগ্রাহক -- ৮৭৫৮ বিমঙ্গ কুমার পাল। 

১৯৭ 



এখনও হয় 
_পুলিন তক্রুবস্ত । 

(আসাম) 

আর যাই হোক না কেন, অতি-আধুনিক ছুষ্ট-ই ) ... পুটরদা আমার সবকথা মনোযোগ 
(মাঝে মাঝে আধুশিকও বটে) লেখকেরা সহকারে শুন একটু ভেবে বঙ্জেন। 
প্রেমের গন্ধ লিখ আমাদের মত সাধারণ? যা £ প্রেম করখি? ত। উপায় একটা এবং অভি-সাধারণ? মানবকুলকে প্রেমের দিরিরলেনা জর 
স্বভম্থডি দেওয়ার অলোৌকক ক্ষমন্তার ৫1 ্ ৃ্ সেই 

ব্যক্তিগত নয়__ ভিন্ন রা কছু রঃ এ রর কর বুছি। 
ছ্ট। আমার পিসতুতে! বৌদির মালততে। অনর্থক লেখককুলকে (বিশেষ শ্রেণীর) রর £ বোনের দেওরের। কিন্ত আমি কথা আর দোষারোপ আমি করিনা, ব|, সে আধকারও 

বাডাতে না দিয়ে প্রায় অধৈর্য হয়ে আমার নেই। কিন্তু তবু করছি, করচি টিনা 
এজন্য-ই যে, একবার একজন অত্যাধুনিক 
লেখকের (আমল লাম উচ্চ থাকে ) £ ভনিত। রেখে আলল কথাট৷ পাড দিকিন। 

প্রেমের উপন্যাস আমাকে প্রোমর সুডশ্র্ডি 
দিতে |দতে মন্টাকে একেবারে £ বুদ্ধিটা হল পেন.ফে.গুশিপ করা-_ 
বাবায় দিয়েছিল । এ" অবস্থায় আমি 
পুটুদাগ পাহায্যপ্রাথা হলাম পুটুদা, £ ওট। আবার কি? -- আমি বোক। 
সম্পর্কে আমার পাডাতৃতো দাদ । এখানে বোক। স্বরে প্রশ্ন করলাম। 
এসে প্রায় পাশাপাশি বাডীভাড। ক'রে 
আন্ি। তাই এ বিদেশ-বিভুযে তিনি-ই £ পত্র মিলালী; বুঝছিস? 
আমার আভতাবক, - বিপদে-আপদে তিন্ইি আরম কোন সাডা দিলামন। পুটুদা তাই 
আমাকে উপদেশ দিয়ে থাকেন (সৎ অসহ 

১৮৪০ 

বলে ছঙ্গলেন-__ 



এমনগ হয় 

অর্থাৎ পত্রিক! থেকে কোনু মেয়ের 

ঠিকানা টুকে এনে একট। চিঠি ঠকে ছে। 

ব্যাস্- আমি বোকার মত অনেক কিছুই 
ভাথচিলাম। ভারপর পুঁটুদা আমাকে সব 

বু'ঝয়ে, বলেছিলেন _ 

£ তুই ভাবিসন! ভোলা ৷ ঠিকানা আমি-ই 

জোগাড ক'রে এনে দেবখন দেখবি, 

পেন.ফ.গু, প্রেম, ফেণ্ড হতে চলেছে 

করিনের মধ্যেই। 

ক্ষণিকের জন্তক মনের মধ্যে আনন্দের 

জোয়ার খয়ে গেল এই ভাবে যে, আমার 

ন্ঠ প্রেম করার এই একমাত্র কুস্তমাস্তীর্ণ 

পথ। অন্য উপায়ে (অর্থাৎ সাম.না-সামান 

প্রেম নিংদন, ব| দৃষ্টি বিনিময়, ইত্যাদি) 
প্রেমের বাসনাকে সেদিন-ই বিসজন দিয়েছি 

যোদন আমাদের পাডার মোটা কালো-হযাৰভ। 

নুখা খোদ আমাকে অপছন্দ করল । কারণ 

আমার নাঁক ডানাতও রং-এর বাহ|র নেই, 

"রও ম্রা »শই। 

এরপর গনেকদিন £কটেছে একটা 

অস্থিরতায় এবং উদ্দিগ্রতায় | 

সাত্যই একখানা ঠিকানা [নিয়ে পুটদা 

হাঞ্জির হলেন । ঠিকান। দেখে মনে মনে 

ভাবলাম নামের তে বাহার আছে, 

চাপা 

তারপর একদন 

অপণ? 

সেন, তা কেমন হ'বে কে জানে? ' এ 

১৯৮১ 

নিয়ে আর বেশী আলোচনা সমালোচনা! না 

ক'রে চিঠি লিখে ডাকঘরের লালরং (বিপদ 
স'কেত) এন্স বাক সটার অন্ধকার গহ্বরে 

ফেলে এ নাম যথাসময়ে সে চিঠির 
উত্তয় এল । আমাদের পরিচয় (আংশিক ) 

হজ। 

আরও কিছুদিন এ'ভাবে চিঠি দেখয়া- 
নেওয়। হাল আমাগের মধ্যে । কিন্তু অপণণর 

তরফ থেকেতো। নয়ই, আমার শেফ থেকে 

আমিও সরাসরি প্রেমের কথা পাডলাম ন! 

কিন্তু আমি অধৈধ্য হয় উঠলাম। 

অপরণ্পার চিঠির চাইতে স্ব" অপর্ণাকে 

পাওয়ার জন্য আমি মিয়া হয় উঠলাম। 

কিন্তু কাকস্য পরিবেদন1-- কেন ফল হ'লনু।। 

অন্য প্রসংগ আমি যতই এডিয়ে যেতে 

চাই, অপণণ ততই লেখে তোমার সথ্র 

[বষয় কি? নেতাজীর অন্তধ্পান রহস্য সম্বন্থো 

তোমার থধাপ্ুন! কি?-” কোন লেখকের গল্প 

সব চাইতে পছন্র?-- প/শ্চমৰাংলার 

বতণষান রাঙ্জনীঙি সম্বন্ধে তোমার কি ধারন? 

- তুমি কি মান কর পূর্বনাংল1, সত্য 

বাণ্লাদেশ হবে? - ইঞ্ভাদি ইত্যাদি অনেক 

কিছু, অনেক হিজিবিজি ()। আমি ক্রমে 

আত হয়ে উঠে ছুটলাম পুটুদার কাছে। 

কারণ তিনিই আমার অগঠ্ির গতি । সবকথা 

শোনার পর ত্শ্চিন্ত সুরে পুটুদ! বললেন _ 

তোমার 



এমনও হয় 

£ কটা দিন আয়ও সবুয কর। দেখবি 

ওয়া ফলবেই ফলবে। আমার বৌদির 

যোনের দেগুর মদনের কথ! স্তোকে তে 

বলো । মদনতো! প্রেমে পড়ছিল প্রথম 
ছ'একট! চিঠি আদান প্রদান কারেই। কিন্তু 

ও বাবা -__ পুরো একই বছর পর শ্লীমতী 
ধরাদিলেন্ন - মদনকে রাঁতিষত ভন্ম (?) করে 

ফেললেন |" একট! কথা জানিসতো। মেয়েদের 

বুক ফাটে তবু মুখ ফোটেশ1 | 

আশ্বস্ত হ'লাম। 

মেওয়। একদনশ সতিই ফল ল। 

অপণণার চিঠি পেলাম। মে আমাকে 

ওদের ওখানে বেডাতে যেতে লিখেছে বার 

বার [লথেছে। 

ম্রতরা" দে ছুট ছুটতে ছুটতে একেবারে 
গিয়ে হাজির হ'লাম পুটুদার ঘরে। এভাবে 
আমাকে দেখে আতকে উঠলেন পুটুদা। 
তারপর থুবধ আগ্রহের সংগে চিঠিখান। 
আগাগোড। পভে বিজয়োল্লাসিত শ্ররে একট! 
প্রশ্ন ছ,াঙ মারলেন আমার দকে- 

£ কবে যাবি ঠিক করলি? 

£ যাব ঠিক করেছি কিন্তু কবে যাব তা 
এখনও ঠিক কারশি। _- আমার বিকার 

লিশি- ১৩- ১৮৮২ 

উত্তর। কি যেন খানিকক্ষণ ভাবলেন পুটদ। 
তারপর 'মানাকে ভাবগন্ভীর সুরে বললেন-_ 

£ এক কাজ কর তুই গুকে চিঠি লিখে 
জানায় দে আমরা ক্ধিনের মধ্যেই আসছি । 

কোথায় কোন পাথ কি ভাবে গেলে ওর 

সাথে দেখা হবে ত্বার স্থনিপুন নিদ্দেশি যেন 

সে লিখ পাঠায়। 

যাবেন? তা'ঠলেতো আর 

কি কবে যাব? 

* আপাঁশ 

মজা হবে। 

খামার প্রশ্রশুনে পুটদা খিচয়ে উঠলেন 
গুনয়ে জার মাথা থামাতে হবেনা! যা 

ঝল লাম, তাহ করগে। যা- 

পটরদার ননির্েশানুযাযী [চঠি লিখে 

যথা লমযে অপর্ণার রসাল চিঠিতে ওদের বাচা 

যাওয়ার নিখ তত শির্দেশি পেয়ে গেলাম। 

সবঠিক | যা বাকী, শুখু আমাদের 

যাওয়ামাত্র। পৃটদা যাৰে। তাই যথাস্তানে' 

পোৌঁছ,বার পুর পরে রকমার' 
ঝকমারীর কথা আমি মোটেই ভাবান। 

ভাবি শুখু অপণণার কথা । কলশায, বথায়, 

আকারে, ইংগিতে শুধু অপণ্ণার (না-জান। ) 

কাপর মনভোলানো লাজুক-লাজুক ছা 

এএখ 

একেছি। তাহা, এ ও এক রোমান্দ।-_ 



আমাদের হাতে আর একদিন 

বাকি । রাতটা পেরোলেই 

আমাদের যাত্রা। সাদা-খবধবে বিছানামু 

শুয়ে আমি আমার মানস প্র্রিয়া অপণণার 

চপঙ-চটুল দ্েহবন্তরীর কপচচ্চ। মনেমনে কর 

ছিলাম । হঠাৎ দরজায় কড়ানাডার শবে। 

টেংস্পা নই হয়ে গেল। ক্রোধটাকে 

কোনমতে ধায়াচাপা দিযে বিধান ছেতে 

বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে [গঞয়ে ্িটাকাশ 

পরঞ্জার বাইরে 

ভূংতা। 

বল 

বাজছে 

মাত 

শুর হাব 

চাপা 

খুল ফেললাম । 

দাড়িয্জ পুটুগার 

আমাকে দেখেই ও মিনমিনে 

উঠল _ : বাখু আপনাকে 

দর্থজাম, 

(ছাাক রা চাকর 

স্বরে 

যেতে 

এক্ষ,নি। 

£ কেন রে?- আমি প্রশ্ন করলাম। 

£ বাবুর শপীর খারাপ করেছে। 

ভূতোর কথ! শেষ হওয়ামাত্র আর দেবী 

করলাম না। জামাটা কোনমতে 

বুলিয়ে ভূতোর পেছন পেছন প্রায় দোচ্ে 
রওন। হ'লাম। 

কাধে 

পুটুদার বাড়ী পো দেখি জ্বরে অচৈতন্য 
হ'য়ে পড়ে আছেন পুটুদা, শুশ্র.যা শুরু 
কনে দিলাম। মাথায় ঘটির পর ঘটি জল 

ঢালিছি আর ভূতে! বসে বলে সামনে 

১৬৮৩ 

হাওয়৷ করছে, ডাক্তার ডেকে এনে খুব 
অল্প সময্চের মধ্যে শরীর ম্ুন্থ হয়ে উঠার 

জন্ত ওষধ গিতে বলায়, ও ভদ্রলোকও 
খেঁচিয়ে উঠপলেন। এ অবস্থায় আমি 
হালে পাশি পেলামনা। কারণ জ্বরের সংগে 
ক্রমে অন্যানা উপরসর্গত দেখা দিচ্ছ । স্তুততরাং 

আমি ভাবছিলাম. এ মুহা আমার কি 
করণীয় । এ ন্্রবণণ স্রযোগ হেলায় 

আম না-রাজে। 

হাকাতে 

তাই, পূর্বপঠ্কল্পনা অন্ুযযাযী পুণ্টুদাকে 

এ অবস্থায় বিদেশে বিভুয়ে একলা ফেলে 

রেখে আমি রওনা হয়ে গেলাম কাখা দিদ্ধিন্ 

উ.দ্বঃশ্যা_ প্রেমের রসে লীন হ'তে | তখন 
একবার ভাবিনি আমার কত্তর্বা হীনতায় 

কথ।1] কোন স্ুস্থবুদ্ধিসম্পনন মান্য আমার 

এ কাজের জন্য ক্ষমা করবে না। এখন বুঝি 

কিন্তু, তখন বুঝ/স্ত পারিনি; কারণ, প্রেম 

আমাকে স্বাথপন্থ কার ফেলেছিল । এর জনা 

দায়ী সেই জেখককুল। তা'নমু তকি? 

কারণ 

সেথাক। 

যথযস্থানে (ধরা যাক, যথাস্থানে একট 

জায়গার নাম! আসল নাম আপাতত: চেপে 

গেলাম ) যখন পৌছলাম ন্ুধ্য তখন ডুবে 
গেছে' পাহাড়ী উচুনীচু বাধান রাস্তাঘাট 



এমনও হু 

সাদ! কালো, মিশকালো।, 

দেশী বিদেশী মানুষের 

একখ!ন। ছু'খান। 

লোকে লোকাবরণা। 

মিহিকালো রং-এর 
ভীড় সমস্ত পথ ভ্রড। 

ক'রে লাইট জ্বলে উঠছে এখানে 

উপরে-নীচে _ডাইনে বায়ে সাম নে-পিজনে" 

চতৃষ্পাশে। সে এক শ্রন্পর মনোরম দশা 

যার বণনা চলে শুপ্পার হলেও ছে 

নুশ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পান্সলামনা, 
কারণ আমার এখন অপণণাদদের বাড়ী খুজে 

গুথা নে, 

শা। 

(ধে+ করার আাডা। 

এখান এন আগে আমি আর আ'সান। 

তাই এখানকার পথঘাট সব আমাএ অ চন।। 

কাগজ বেরকরে তােকে 

আ|থদার (1) করলাম অপপ্ণা্ [চঠিখান]। 

চিঠির যেখান্টায নিদেেশ দেওয়া আছে 
সেখান্টায় ৮গ্টিটাকে আটকে দিলুম। বারখার 
কয়ুক্গবার ০িঠধান। পড অশণণার কথ অনুযায়ী 

শা"ণগা পোষ্টঅফিসটাকে ডাইনে ফেলে বু! 

খটগাঞছ্টার পাশ দিযে এাগয়ে ভিন 

এসে দাড়ালাম । তারপর 

বাষে বাক ঘুর এলান। রাস্তাটা সোজা 

চলে গো । কোথায় চলে গেছে জাশ্িন! 

ঙবে রাস্ত ট1 ঠিক সমতলের উপরদিয়ে যায়শি, 

চডাই ডতডাই তেঙ্গে থানকট। 

পডেছ একইযা। 

প্কটথোক এক ভা ও। 

এসে 

মাথাপ মোডে 

সমতলে 

এইই পথ ধার ধর আমি ছাজছি ত। 

লিপি--১৩-৩ ১৬৪৪ 

চজেছি-ই!। এ চলার এখন বিরাম নেই "*" 

হঠাৎ খেয়াল হ'ল অপণ্প লিখেছে বাস্ 
েশনে থেকে ওদের বাড়ী নাকি মাত্র পনের 

মিনিটের পথ। কিন্তু আমি কতক্ষণ ধরে 

হাটাছ। ঠিক খেয়াল করতে পারিনি । তবে 

পায়ের বাথায় ঠিক ধুঝতে পারছি যে 
অনেকক্ষণ ধরেই আম হেঁটে চলেছি। 

একট ভাবনা হ'ল। পাছে লোকে কিছু বঙ্গে 

এয ও আ।, নইলে অপণ্ণার চিঠিখান। 

একবার খুলল দোখ পিচে সবল্যাঠা চকে 

যে । শালা কে একট গ্রাগযে গিয 

একদল চোাকরাকে গায় প্রশ্রকণলাম (কারণ 

পাঙার মোয়দের খবর জে)ঠা খুডাদের চাইতে 

বেশী কিনা) 

কুঙ্গ কোথায় বলতে পারেন? 

পাডাও দাদা-তাতর! কা 

আচ্ছ মশি 

আমাকে দেখে এব" আমার 'আকন্মিক। 

বে স্বারা গলার, প্র শ্র তাদের মনে হয়তব। 

পালট। প্রশ্ন দেগেছিল। তারপর গু শিজেদের 

মধ্যে মুখ ওটি 

অমাধিক সুরে” অথ5 বিজন্তর ভগতে 

কাকে 9াহই বপুনু না! 

91ওয়। করে একজন 

গা শ্ 

করল * পা 

£ এ এদিক থাকে 

লিলা! কু চান + 

গওাদর মধ্যে অন্দে জগ্লীনা কলনু!। কা? 

জাজ দিজাাজ্। টপ্নপিত তায বজঙ্জ. অপণ 



এমনও 

সেন নাম কোন মেয়ে এ পাচার থাক 

বাল ওদর জানা নেই। 

মহ। ফ্যালাদে পডঙ্গাম। এখন এই 

মুত্র পুটুদার অভাব অনুভব করছিলাম 
এবার বাধ্য হ'য়ে অশর্ণার চিঠিখান। আবার 

বের করলাম | দেখঙাম লেখা আগ - 

[গনমাথার মো এস বায়ে মোডণ্যে 

কছুদৃত এগি"য় এস পুকুর পান্ড খাব 

শ্বস-্ুত একখানা গীর্জা দাড় মাচ 

গীজ্ঞার ঠিক্ক পশ্চিম আমাদের অর্পণ বৃ 

দেখাব ঠিক মাঁণরু মতই জ্বল হেগ কর 

১সিখান। [রাখ এাদক গদিক চেয়ে দেখি 

ওই দূর গীজ্ভাার চ ৬1 দেখা যাচ্ছ! কথন 

যে আমি এখান [দিয়ে এঠসছি বঙ্গান 

পারিনা | এবার পেছন দিকে হাঠতে শুক 

করলাম । পেছন [দকে এগিষে গায় 

অপুণ্ণার নি দ্্ণশ অনুযাযা পেয়ে গেলাম 

সেই পুকুর সেই গার্ধ। এবার |বপদ 

হোল দক 'নয়ে। (সাজা কথায় 

দক বিভ্রম। তা ডা দিক এর দিগদাণা 

আমাক হামেশা-ই ভোগ করতে হয। 

নান্যোপয় হয়ে গীঞ্জার ঠিক মুখটায 

এাখটাচি হাতে দছাডয়ে রইলাম। এক 

শদালোক খুব ত্রন্থ গতিতে গাঞ্জায ঢুকছিলেন 

তার ঠিক মুখোমুখি হ'যে জিজ্ঞল করলাম। 

২ মণিকুঞ্ধী চেনেন ? 

হয় 

বলে শীঃশব্দে 

অঙ্গ,লি শির্ধেশ করে রাস্তার ঠিক উপ্চোদিকে 

ভড লাক কোন কথা ন! 

আমাকে যেতে ৰললেস। আমিও তাই 

করলুম। রাস্তাঘাটে লোকচলাচল তখন কমে 
এসেছে । আম এদিক গাঁদক দখতে 

দেখে এগুতে লাগলাম শতাগেযর উপর 

বশ্বাস কঞরে। কারণ তখনও জানতাম না 

ভাগ্যে আও ক ভ্গাগ আছে 1-- হাঠাৎ 

চোখে ধাধা দেখা মত খন চখ.ত পেলাম 

লেখ। আত মনি-কুর্জ। চোখঢাক একটু 

বগ।ড ফের তাকাজল।ম। ধে গণ এল 

ই-ট.একী, হডরক1- মন নেচে উঠল । 

পেয়ো আমার মনের মাঁণকুগ _ একট! 

স্বস্তর নিঃশ্বাশ ফেল মাণকুঞ্জের দিকে 

এগিয়ে যেতেঠ একজন বিশ থেক বাইশ 

বঙ্রের য্ধক কুক্থ.ক বেপিয় এসে 

প্রশ্ম করে-- 

£ আপানস্ঠ কি” 

: ভোলাশাথ চত্রবণা। - কালক্ষত্র না 

করে আন তা৬তগা ৩ জবাব ।দলাখ। 

£ সেই কখন "থক আঅহপদ্ণা করছি-- এত 

দেবী হল? এস এস- সেই যুবক অনেকটা 
টেন-ই আমাকে তেরে শিখে গেল, তারপর 

আমাকে বসত দয় ফের তর লে 

গেল স। 

১৮৫ 



এমনও হয় 

কি জানি কি আশঙ্কায় আমার বুক দুক 

দুক করে কাাপছিল। আমার বুকষেন 

শুকিয়ে ত্রুমে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। '' অপণণ 

কোথায়? *"" লোকটি বোধ হয় অপণণর 

ভাই? """ কি অপণণ বোধ হয় এখন-ই 

এসে ঢ.কবে | কি বেশে ঢুকবে, কি ধরণের 

মেয়ে কে জানে? .- কি কথ। বলে আলাপ 

শুক করব? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন আমার 

মনে একের পর এক দোল! খা'চ্ছঙ্গ, আর 

আম সে দোলায় তুলছিলাম, হঠাৎ সেই 

য্শক ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে প্রবেশ কে বলল __ 

কি ব্যাপার, জামা-কাপড খোল । 

: খুলছি ""' ওয় কথার কোন আমল 

আমি অপণণাকে দেখবার জন্য 

ভাবাছলাম কখন 

দিলামনা। 

আন্তির হয়ে পডেছিলাম। 

নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাধিয়। 

ক্মাসবে সেই শুভ (1) মুহত্। তর সইলেন!, 

ভাই শিল/জ ভাবে প্রশ্ন করলাম-_ 

£ অপণণ1 কোথায়? _ যুবকটি আমার 

মুখর দিকে স্তন্তিত নয়নে চেয়ে থেকে হঠাৎ 

গলপ। ফাটিয়ে হাস্ত লাগল । এমন হাসি 

বোধহয় লাফিং গযাস-এ ও অসগ্ব। 

হাসিটাকে অনেক কষ্টে চেপে বলল-- £ দ্োষট! 

তোমার সয়) নোষ ওই ব্যাটা পত্রিকাওলাদের। 

৭1 আমার নামের একটা অংশ বাদ দিয়ে ই 

নামটা ছাপিযেছে আমার নাম অপণা সেন 

নয়, অপণ1 পরঞ্জন চেন। বুঝ? 

কোন কথা বলতে পারলামন।। খোল' 

দরজ। দিয়ে দমকা একট হাওয়া এসে সব 

ওলুট পালট করে দিয়ে গেল। 

জইয়া যায় যথা প্রেম তেমনি 

কাহাকেও বাধিয়া রাখিয়। দেয় ন। কিন্তু বাধিয়া জইয়। যায়। 

রবীন্দ্রাথ ঠাকুর। 

গ্রাহক _ ৬১৩৩ অবণী ভূষণ বসাক 

১৮৩ 



ভারতে ঠবদেশিক রাক্দূত 

গত জিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সধখ্যায় 

যে সুকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকান। 

যায়নি এই সংখ্যায় সেইগুলি প্রকাশ কর! 

হল । 
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অনুষ্নানম প্রতিযোগিতা 

অনুসদ্ধিংলা ও স্মৃতি শক্তিকে প্রবুদ্ধ ৩) ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসানকালে 
করবার জন্য এই অন্বমানস প্রতিযোগিতার শেষ ইংরেজ বডলাট কে ভিলেন? 

বাবচ্ছা। এই প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার 

আছে। প্রথম পুযস্কার ১* টাকা ও [দিতীয় ৪) ১৯৭৯ খুষ্টান্দে ভারতীয় নৌবহরে 

পুরস্কার ৫ টাকা । একাধিক মিতা যদ্দি মোট কতগুলি বাণিজ্য জাহাজ আছে" 
একই পুরস্বার লাভে সমথ হন. তবে 

লটারীর সাহায্যে একজনকেই বাছাই করে 

পুরস্কার দেওয় হবে। অবশ্য সফল খিজয়ার 

নাম পলিপিমিতায় প্রকাশ কর। হবে৷ নিচের ৬) চলাচ্চ' ত্র কোন বাণলাষ্বিতে গানের 

প্রশ্ন স্তরতলপ উত্তর ১৫শে কান্তিক ১৩৭৯ প্রথম প্লেব্যাক হয়? 

বঙ্জগাবের মধ্যে আসা চাই । 

৫) ভাগতীয় হকিদলের যাঢ়কর কাকে 

বলা হোত? 

৭) ইলেকট্রন কোন সালে আবিষ্কৃত হয়। 

লিপিমিতার পরবর্তী সংখ্যায় নিমিলিখিভ 

প্রশ্নগুলও উত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের 

নাম ঘোষণ। করা হবে। 

৮) 'পাথীসব করেরুব রাত্ি পোহাইল, 

কাননে কুন্ুমকলি সকলি ফুটিল।' 

- ঝরচয়িতার নাম কি? 
১) স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? 

১) খধি অরবিন্দের মান্তার নাম কি? 52 
৪ 55158 2চ 25585 9রিরিক ররর 

শণার তে। যাবেই। কুডেমিতে কেনযায় মরচে পডে পড়ে মরার চেয়ে, 
ক্ষয়ে মরা ভাল। 

- বিবেকানন্দ । 

সংগ্রাহক "” ৬৭৪২ হারাধন বম'ন। 
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স- শী (জম 

১৫৯) শ্রীকানাই লাল মুখাপাধ্যায়; ত*লুন 
মদ লীপুও 

প্রশ্ন - আবু'সক জগতে পরমাণ,বাদের 

প্রথম ব্যাথা! দান করেন কে 

এব" কোন সালে? বাখাটি কি 

উঠ কিছুটা প্রাচীন মতবাদ আর 1কছু 

খেছভ্তাশিক পরীক্ষার কল 

মিলিয়ে ব্রটিশ রসায়ণবিদ জনড্যালট- 

শর্ক প্রথম তার পরমানুবাদ প্রচার 

আবুনক 

করেন ১৮৩ সালে । তার মতে 

সব বকম পদার্থের ক্ষড্রতম অংশর 

নাম এযাটম ব। পদ্জমাণ, | পরমা, 

কোন ক্রেমেই ভাগ কণা যায়”।। 

একই রকম পদার্খেগ পন্মাণ, একই 

"১৪১৬ 

ৃ শন 

শম411 

রকম, কি চেহারায়, কি গুণে বা 

ধাম”। যধন পদার্থের মধ্যে 

রালায়নেক মিলন ঘটে, তখন তা ঘটে 

আরের পর্নমাণ্র মধ্োই | 

১৬৯) নিত্যানন্দ সরকার, তান্গারাম, মাদ্রাজ 

প্রঃ- রেডিয়াম, ইলেকট,ন, প্রোটন; নিউট্রন 

কারা আবিস্কার করেন? 

উঃ- যথাত্রমে মাদাম কুরি রেডয়ামঃ 
টমসন ইলেক্ট্রন, বাদাার ফোর্ড 

প্সোটন এবং চ্যাউর ডি লিউট্রন 

আবিস্ার কৃূরেন। 

১৬১) স্রচিত্রা নন্দী করাচীখান।, কানপুর- 



চতুষ্পাঠির চত্বরে 

প্রঃ দশরথের পুরোহিত ৰশিষ্ঠ ভিন্ন আর 

কোন পুরোহিত ছিলেন কি? 

উঃ- দশরতথের হুইঞ্জন পুরোহিত ছিলেন। 

এদের মধ্যে প্রধান হলেন বশিষ্ঠ 

অপরজন বামদেব। এবং 

১৬১) সোমনাথ দত্ত, লুধিয়ান।; পাঞ্জাব- 

প্রঃ- ঢা কবে কোথায় আবিস্কৃত হয়? 

উঃ- খ.ং পৃঃ ২৭৩৭ অব চীন দেশে প্রথম 

8 আবিষ্কৃত হয়। তখন ঠৈশিকরা এ 

চাকে ওষধবূপে ব্যবহার করত। 

১৬৩) নুধ। মজুমদার, আগরভল।, ভ্রিপুর1- 

প্রঃ তিমির সন্তান কি জলেতেই হয়ঃ 

মাতা সদ্যঞজজাত শিশুকে বিগ্াট 

জলরাশি থেকে কিভাবে রক্ষা করে? 

উঃ- ভিমি জঙ্গেতেই সন্তান প্রসব করে। 

প্রসব কণার পরেহ সঙ্গাজাত (শিশুকে 

সে পাখনাপ্ধ ও পরে তুলে ধরে 

এর দ্বার। নব জাতক শ্বাস প্রশ্বাসের 

স্বাভাবক অবস্থ। ফিরে পায়। 

১৬৪) সুরেশ চত্দ্র বড়,য়া ,জাড়হাট। আলাম- 

১৪৯২ 

প্রঃ আমেরিকান কংগ্রেপ বলতে রি 
বোঝায়? যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের 

সেক্রেটারিগণ গ্রাতিনিধি পণ্িষদ এবং 

সেনেটের সদস্যগণ দ্বার! কি 

নিৰ্ণাচিত হন ? 

উঃ- যুক্ত রাষ্ট্রের কংগ্রেস ছুটি আইন সভা 

নিয়ে গঠিত; একটি প্রতিনিধি পর্ষদ 

প্রতিনি ধি 

পরিষরদের সদল্য সংখ্যা! ৪৩৭ পর 

এবং অপরটি সেনেট। 

দিকে সেনেটের সঙগস্য সংখ্াা। ১শত 

৫০টি রাজ্যের প্রতিটি রাজ্য থেকে 

হই জন করে । প্রতিনিধি পরিষদের 

সদস্যর ছুই বছরের জন্য এবং 

সেন্েটের সদস্যর! ৬ বছরের জন্য 

নিবাচিত হন, এরা সকলেই জন 

সাধারণের ভোটে [নিবণাচিত হন। 

ক্যাবনেটের পলেক্রেটারিগণ কংশ্রেসের 

তাদের মনোনীত সদস্য নন, 

করেন প্রেসিডেন্ট । 



রসকরা ও মস কর 

_শ্রীরমিক ঠাকুর 

আড়াল পোয় নববধূ বরকে জিজ্ঞাস! 

করে কোন পাথীয় ডাক তোমার সব চেঠ়ে 

মষ্টি লাগে, কোকিল, ময়.র পাপিয়া দোয়েল, 

ন! চোখ গেল? উত্তরে ধর বলে-_গ গুলার 

একট ও আমার সব চেযে মিষ্টি লাগে 

'বউ কথ! কও” বউ কথ কও । 

ন1। 

করার শাম বাসবেন্দ্র ধর প্রথম পক্ষগত 

খ্রিতীয় পক্ষ অবলম্বন করেছেন। 

আগামী কাল বিয়ের ভারখ, উপহার প্রদান 

শিযে উভয়ের মধ্যে ৈোকালিক চায়ের টেখিলে 

আঙ্গাপ চলছিল । বাসবেক্দর বলালন-_ শুনছি 

তাম বাপের বাডীতে জন্তু জানোয়ার নিয়ে 

থাকতে ভালবাসতে আমি ভাবী কাল 

(তামার মনের মত একটা জ্যান্ত জানোয়ার 

হতে 

উপহার দেব। এখন বলতে! সব চেয়ে 

মানর মত জানোয়ার তোমার কি, কুবুব, 

বেড়াল, অথব। ছাগল? 

দ্বিতীয় পক্ষ চায়ের পেযসালায় একহ্মুক 

১৯৩ 

দিয়ে বলে, আমার সব চেয়ে প্রিয় জানোয়ার 

হজ গাধ।, কারণ সারা কাজের সব বোঝ! 

বয়। বাসবেজ্দ পরিহাস করে বলেন তা 

হলে কাল তোমার জন্য একটা বেশ হাষ্ট 

পু রাসভ এনে দেবকি বল? দ্বিতীয় 

পক্ষ মৃতু হেসে বলে- আনতে হবেনা, ও 

তে! কাছেই আছে। 

সবিস্য য় ৰাসবেক্্র _তার মানে? দ্বিতীস্ 

পক্ষ-_কালু পরিবার পরিকল্পন! থেকে এক 

সেবিক৷ এসে আমার বাডীর কত্তার নাম 

জিজ্ঞাসা করেন, কি আর করি, স্ত্রী হয়ে 

স্বামীর নাম তো আর মুখে আনতে পারিন। 
তাই তোমার নামকে একটু পাল্টে পুণ্টে 
বললাম, শ্রীরাসভেন্দ ধর। 

পাঠক প্রশ্ন করেন-'আঁচ্ছা রমিক ঠাকুর 

গুজ/গ পারেন, বাপ কালো মা কালো, 

অথচ তাদের ছেলে কি করে ফস হয়? 

উত্তর -সলেট কালো, পেনদিল কাঙস্সো, 



রসকর] গ মসকরা 

অথচ উশয়র ঘর্ষণে যে ভাবে সাদ লেখ। 

জন্ম নেয় পোধহষ এটা জন্ম শানে 

আয প্রায়াগ। 

গল -পিরতি বৃ'লযা তিদ্টি আথর 

ভুবনে অনিল কে? 

উত্তর যদি বলি 5গিদাস গুল হবে কি? 

১ 

ভূগোলের পরীক্ষা চলছে, শিক্ষক ছাত্রকে 

গ্রশ্পু করালেন-_- পাগল ঝোরা কোথায় 

বলতে পার? বশ কিছুক্ষণ ভাবার পর 

ছাএ উওর দেয়_ 'আজ্জে পিগ্ডিতে। 

_ শ্রীড,বুধী 

(পূব প্রকাশি/তর পর) 

কানঙ্গর মহাসাগর (থক স্মারণ যাগ 

কিছু রঃ আহরণ করে মিতা ভাই বোনদের 
হাতে উপহার দেবার চেষ্ট। করছি । আমার 

আহরণে কিছুট। এলাম।ল। স"গ্রহ থাকবে। 

সেগ্াগ তাদে+ সঞ্চায়র 

স্থানে সাজয়ে গডয়ে 

পাঠক পাঠিক্কার। 

য।তুথরে যথানোগা 

রাখবার ০1 করাবন। 

মাচ ১৭৪৩ খই -- 

[বথাত .স্পাঞ্ধ টি্রকর ফলান্দিলকো 

১৪৯৪ 

হোস 'দ [গাযা ই লসএান্গস স্পোনর 

আরগে। প্রদেশের এক কৃষক শিল্পী পরিবারে 

জন্মগ্রহণ করেন। 

১৪ই জুলাই, ১৭৬৯ খ.ঃ-_ 

গল নদীর উপর খথ্যানওভার জেটি 

থেকে স্যাণ্ড'হডস, পধস্ত ১১৬ মাইল পথ 

পি'য দেশাবদশে বড বড সামুদ্রিক 

জাহাজগুরল [পিপাপদে কলুকাতা খন্দগে 

গমনাগমলেয় অণ্য একটি পথগ্রদশক সংঘ 



স্ঘৃতি বাসয়ে বিশ্ব পরি€য় 

ব। পাইলট দাভিস ইষ্ট ইগুস্তা কোম্পানী 

শন কারন। ইল্যাণড থেকে পাচজন 

স্থবক্ষ ইহাজ পাইলট আনিয়ে এই সাভ'সের 

শুঠন। বভণ্মানে এষ প্রতিষ্ঠানটির 

নাম হয়েছে ক্যালকাট। পাইলট সাভি'স। 

৫) হুম | 

পথিবীত্ত মধ্য সমুদ্র থেকে বন্দরের 

দূরত্ব এই কলকাণ্ত। বন্দরের সব'চয়ে বেশী। 

এই পথটি অত্যাধিক বিপদদন্কূল। এমন 

শতাধিক এলামে লা 5ডা আছ যার ফলে 

গেছে বা ডবে গেছে। 

১৯ ০ খু্ট'ব্দ এটি.ক সম্প.ণণ্পে ভারতীয় 
পররচাপনাধানে আনা হয় 

বন্ধু ভা ভাজ ভেও 

১৮৮১০ এ 

[বখ্াত স্পেণীয় চিত্রকর গোয়। কাপ্রিক্গস, 
এই মত যুদ্ধএ তাগুবলীলা' নামঞ্চ এচিং 

1৭ জগদ্িধাত হন। নেপোলিয়ন 

স্পন আক্রমনেক পর 

আঞা'চ।রর বশ্যাত বাক ভজচিত্র ও এ6ং 

গুলিতে বোধ হয় সিত্রজ্গতে সবপ্রথম যুদ্ধের 

বিভত ভার বিকদ্ধে সুস্পই প্রতিবাদ গর্ছে 

উঠল । 

১ 4 

কতক ব্বা'দশে 

১২ই এপ্রিল, ১৮১৮ থ.১-- 

খিখ্যা্জ স্পেণীয় চিত্রকণ গোয়া কাপ্রিকস, 

এও ফান্ন মুত! হয । তার 

প্রাচীর চিত্র স্]1টাণের স্বীয় 

শেষ বথপের 

পুত ভক্ষণ 

মানুষ কতৃর্ক স্বজাতি নিধনের এক ভয়াবহ 

প্রতি পপি তার অন্কিত শেষ ছবিগুলি 

মধা একটির উপয় স্বহস্তে লেখ। ছিল-_. 

আমি এখনও শিখিতেছি'। 

ফেকুয়ারী ১৮৩১-- 
'বন্বে গভপ+মেপ্ট 

প্রকা'শত হয়। 
গেজেট (সাপ্তাহিক) 

২৮শে এপ্রিল, ১৮৩২-- 

স্বাব্যাত গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবস্তী 

জন্ম গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
সহায়তাম ঙনি সঙ্গীত শক্ষা করেন। 

বারাণসীএ গ্রপদ-গুণী গোপালপ্রসাদ 

মিশরে শিক্ষাীনে প্রধানত তার সংগীত-জীবন 

গঠিত হয়। এরপর তিনি গোয়ালিজরে 

স্বনামধন্য খে্াল গায়ক হলস্থ ধার নিকটেও 

শিখেছিলেন। পরে হান মহারাজ। 

যস্তীন্্রমোহনের সভাগায়ক হন। 

১২ই জুন। ১৯৭২ খ.১-- 

পিংহল সবতকার লিংহলের নাম পরিবতণন 

করে প্রাচীন নাম শ্রীলঙ্কা রাখেন । 

১৮শৈে জুন ১৯৭২১ থ.২-- 

পঞ্চম তারত-পাক যুদ্ধের পর উপমহাদেশে 

শান্তিস্থাপনের জন্য লিমলা শৈলে ভারতের 

১৪৯৫ 



স্মতি বালরে বিশ্ব পঞ্জিউয় 

প্রধানয্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির| গান্ধী ও পাকিস্তানের অধিষ্কৃত স্থান ছাড়া অন্যান্য দখলীড়ত 

রাষ্ট্রপতি জলাব জুলফিকামস আলি ভুট্টার স্থান ভারত পাকিস্তানকে ছেড়ে দেবে তবে 
যধো শীষ সম্মেলন শুক হয়। ছেডে দেবার পুর্বে উভয় রাজ্যের সীমা 

স্থায়ীভাবে চিহ্িত্ত করতে: হবে । অনেকের 

ওরা জুলাই, ১৯৭৯-- সিমলাচান্ত ভারতীয় উপমহাদেশে শাস্তির 

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পিমক। পথে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 

চ.ক্তি স্বাক্ষরিত হয। এই চুক্ির দ্বারা 
স্থিত হম যে ভারত করুক কাশ্মীয়ের (ক্রমশ) 

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিতা ও সরকারী কাজে 
বাবহৃত শব্দাবলীর বাংলা 

পরিভাষা 

( পূর্ব প্রকাশিতির পর) 

্জ্রীদরবেশ। 

081797065 ০0120201197শউ পলিয়ামক 1 091)185 01759601 ০1 1908৮ 8৪00 

(181)7767 01765060] 06 8€7801 ৮75৭ 6918878709-উপপ্রুযভার অধিকত4। 

উসকধি-মসপিকত 11 

091)10015 8469607 01 [7)00867098- 1901065 ৫17906০7৮ ০1 8911001019- 

উপশিল্প সধিকত1। উপকীট পোষ অধিকতণ। 

১৪৬ 



ইংরাজী সাহিষ্ত ও সরফারী কাজে ব্যধহত শবাবলীর বাংল! পরিভাষ। 

09193658109 ৮০৫ 62751জ13) 0217)8- 

108] 2 98880908080) ৫191৮ 2)983৮-উ প- 

মহাপরিদশক? হৃস্কৃতি বিষর্শ বিভাগ । 

3990৮ 329819900০9: 5910978,) ০৫ 

[971901) উপ-মন্কাঞ্চাঃ। পঠিজশুক । 

391১৬%ড৮ 09887 উপু কারাপাঙগ। 

08])06 19181 7970)91001)182)091-উপ 

বাবহার নদেশক । 

091)085 17882086786 ৪180 ৫90000% 

০৫১116০০০ উতশ।স্ ও সমাহঙড1। 

(19401 ১00০917 হর) 0178165 - উপ 

আযুকক্ষ | 

(16107/৮% 107৮1100151 678,8)91)07 0 

| (()13)17)58910159]-উপ প্রাদেশিক পুরিৰহন 

মহাধাক্ষ। 

091)60,9 [1১৭07785697 6570৩18) উপ- 

মহা ট্রৈষা ধকারিক। 

65191 190057-উপ বনরক্ষ+ । 

0919886% 16088187 0 12788719068- 

উপ শ্িৰন্ধক । 

($6101769 7987501 8৮ 01 ৫0 010618868৮6 

৪9০%৩6৪৪- উপ নিষ্ামক । 

987)৮5 ৪৩0 ৮1 %-উপ জম্ম পচিব । 

197১065 ৪97879052) 09176 (109108] 

[১917০৪ উপ আরক্ষাধ্যক্ষ। 

(199 ০০৫2042 10006 অবশিন্দু নিয়লাত। 

19৭১1)০-উদক্ডষ । 

19580 17-অভিশ্প্রণায় । 

09857৮-মকুভূমি | 

১৪৯৭ 

0682679-্পরিকৃল্রক | 

9991986০8৩7 - প্রেরক | 

0981)01809100-নিবেদ | 

058৪651-নিযতি | 

09801-90৮$৮---বিধবং সী | 

09603588010- বিস্ফোরণ । 

09$১০10-চ্যতি | 

09৮ [০87৮-শািশিজাক্ক ।  :96জ-শিশিয় | 

0896$118%3010- অন্তধু্ম পাতন। 

07861,09815-নিদান | 01800208] কর্ণ। 
00972586559 08910 -তিওশ্চুম্বকত। | 
01817865]-ব)াস ।  988%11)07)0-হীরক । 

0187১070808 দ্বিকেশর | 01807775010 - 

মধ্যচ্ছদ।। 

08018180579, 12108865078,]-এক কি | 

9700152৩172 -দ্িবীজ পত্তী | 
019 109 হ4-হমণর । 

919 ০11]-পথ্য-করণিক । 8166 থাছ্। 

16979700150100- বিভেল । 

91178801)- বযাপন । 

010981)907) পরিপাক হজম। 

৫781265-অঙ্গ,লাকার। 

311)90188,)8,1)589- দ্বিতল কোণ। 

081972)78)8,-উভয় সংকট । 

08106800-জঘুকরণ । 

38১5০104৪-ভিন্ন বাসী । 

৫::৪০৮-সাক্ষাতৎ | 

48]0)-বিনতি । 

08506 9027৩2)৮-সমপ্রবাহ | 



ইংয়েজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরক্চাহী কাজে ব্যবহৃত শব্ধাবলীর বাংল! পরিভাঘ। 

01:9001যনিয়ামক । ৫/:906০0-২অধি কত? 

৫17:606017 ০1 9,0770810588- 

কৃষি অধিক 1। 

৫0190001 90 910]7109517097)6- 

নিয়োগ অধিকত। 

৫8160960201 009] (08511 ৪0101085959 ) 

এধ অ্ধকত? 

0160001. 01 1119 591170০8- 

ননণাপণ আধক্ত।। 

01:906০7 01 15691610 9815809৪- 

স্বাস্থ্য কৃত্যক অখিকক1। 

৫8750066701 11200867895 -- 

শিল্প অধিকতণ। 

[0890692 01 1800 7২6০09০07৫৪ ৪0৫ 

৪0:5৮৪7৪-_ ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকত৭1। 

( গ্রুমশ ) 

প্রবাী ছাত্রের করুণ পর্র 

সভ্হমি 1 মী” পয, টা 

আমাদের মত মধাধিত্ত ঘরের ছেলেদের 

পড়াশুনে। করা বোধ হয় পাপ। ভারত 

সওকাপ আমাক বৃত্তি দিয়েছিল ফলে আমি 

এখানে এসে পড়ার সু যাগ পেয়েছি । সেইজন্য 

আমি কৃতজ্ঞ । আমার পরীক্ষার ফলাফল 

এখনও বের হয়নি । 1501150)81)5 জানি, 

আরম জগুন বিশ্ববিগ্ঠালয থেকে 71. 5105) 

এবং 10506218] 0০115059 থেকে ?)+ 1, 0 

পাচ্চি। এদিকে সরকার আমার কাছ থেকে 

বৃত্তর সমস্ত টাকা চেয়ে পাঠিষেছে। দোষ: 

আমি বৃত্তির মেয়াদ (তিন বছর) ফুরিয়ে 

যাবার পর এখানে আছি। (২) চাকরী 

করছি ( যেন বেঁচে থাকাটা পাপ) (৩) 

বৃত্তির মেয়াদর মধ্যে কোন ডিগ্রী পাইনি । 

অথচ মেয়াদ ফুরোবার কিছু আগে 

তাদের কাছ থেকে অস্থমতি চেয়েছিলাম এই 

বলে যে খাম আরও পড়াশুনা করতে 

ঢাই। তখন উত্তর পেয়েছিলাম--করতে 

১ ৪৯৬ 



প্রবাসী ছাত্রের করুণ পত্র 

পান কিন্তু টাক! দেওয়া হবে না। আত 

ভাতেই রাজী হয়েছিলাম এবং বেঁচে থাকবার 

জন্য চাকরী করতে বাধ্য হয়েছি। 

পড়াশুনে। কওবার এই পঞ্জিণাম! 

ওপঝ দারুল [তৃষ্ণা এসে গেছে আমার। 

ভেবেোছলাম পড়াশুনে। শেষ ক'যে দশে 

[করে দেশেঞপ সেবা করবো । ত। আর সরকার 

করতে [দচ্ছে কই । এখন [খদেশে থেকে 

বিদ্বেশকে সাহায্য করে সরকারকে টাক! দিতে 

হবে। যেশ আমার মত লোকেদের দেশে 

প্রয়োজন তেই । আজ্ঞা পাঁরবর্ডে চদদেশ ঢাঞ্। 

পেলেই খুশী; এন্পদিন যে. মা, বাবা, ভাই- 

বোনদের ছেড়ে |বদেশে এক! থেকে পড়াশুনো 

করলাম, এর জন যে কোন বাহাছুণী দেই! 

কটু করে 

এখন দেশর 

আমি ইচ্ছে করলে বৃদ্ধি ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে দেশে চলে গিয়ে আরামে থাকতে 

পারতাম 1! সেসব আরামের কথা ভূলে গিয়ে 

অনেক কষ্টে সন্ধ্যেবেল৷ (সারাদিন শ্রানস্ত হয়ে) 

পড়াশুনো করেছি! তুমাস নিমোনিয়ায় 

ভূগেছি। তখন এখানকার হাইকমিশন অফিসের 
কেউ কোন খবর নেয়নি । এ অসুখের সময় 

একমান্তর যে আমার সঙ্গে দেখ। করতে এসেছে 

সে হ'ল মাবাৰার চিঠি। তার জগ্চ সারাটা 

দিন অপেক্ষা করতাম । আর সেই কষ্টেন্ন এই 

পরিণতি । একেই বলে গোরীবের ঘোড়া 

রোগ। 

জনৈক ভুক্তভোগী 

ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া সবঠহারার অন্য কোন 

অস্ত্র নেই। ৪ 

-জেনিন 

সংগ্রাহক -- ৬৩১৫ বাবুলাল শীল। 

১৯৯ 



-শ্ছ্চি রি 

অক্ষ 

আগমনী 
স্বামী মীননাথ! নন্দ 

মেদিনীপুর 

গস! উমা উম। করে' প্রাণযে সদা 

গুমরে মরে 

প্োখে বাছি সদাই ঝযে বড় বাথায়ু 

প্রাণ আকুল । 

কি বলি ম৷ দুখের কথ! অশেষ দুঃখ 

হাদ গাথ! 

এলো ত্বধা ও শারদ 'তুঃখছর। বড় ব্যাকুল। 

আসবে শুনি ঘোড়ায় চেপে সারা বাংল! 

খরার তাপে 

জলে পুডে থাক্ হয়েছে লক্ষী ছাড়া 
এদেশবাসী। 

নাইকো! ঘরে খাবার অন্ন দিন কাটে 

সবে নিরন্ 

শাক. সী, ফল শূন্যে ওমা দয়াময়ী 
এলোকেশী। 

অশ্বপষ্ঠে ভবরাণী নৃষ্ঠায কর কাত্যায়শী 

থুডগ হস্তে ক্কিবণে অশিব করছ নাশ। 

স্বেচ্ছাচার শ্রোতে ভাষা ধর্মগ্রান্ি সবনাশ। 

বদূরিত হোক মাগো বৃদ্ধ পিতা করে আশ 

আগমনী 
- শংকর বনন্দ্যাপাধ্যায় 

বার্ণপুর 

শারদ প্রভাতে তোমার” আশাতে 

মধুর সেজেছে ধরণী, 

প্রমময় রাগে প্রাণের আবেগে 

ডাকি গো তোমারে জননী | 

হি ধলান চীনের ভূষাণ 

আমর] আজি? সেজেটি, 
নব আবাহনে আমোদিত প্রাণে 

পুজোর প্রদীপ জবলেছি। 

শত দাও মা তক্তি দাও ম! 

দাও ম। অভয়বাণী, 
সক।লর তরে যেন শাস্তি বয়ে 

তুমি যে শাস্তিদায়িনী। 



স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে 

_ ভূদেব চক্র চত্দর 

বাণণপুর, বধণমান। 

স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে 

সেদিন দেখি পাভায পাভায় 

আর ঘর ঘরে, 

মোদের বিজ্ঞয় পতাক। ওডে 

সেই, অতি পরিচিত আমাদের তেরঙগ।, 

যার জন্য বয়েছে কত রক্তের গঙ্গ। ৷ 

চাঞিদিকে শঙ্ঘধবনি, জয়খবনি 

আর বোমধধনি শুনি । 

অ'জজরকের বোমে নেই কোন 

ভিংসা, খুন, ভয় কিন্বা ত্রাস, 

চাখাদকে কেবঙগ স্বাধীনতার জয়ুর উলাস। 

আজ আমরা স্বাধান, আমর মুক্ত । 

শিরায় শিরায় বইছে আজ স্বাধীনতার রক্ত । 

আজ আমরা ধন্য, ধন্য আমাদের জন্মভূমি, 

প্রশাম জানাই সেই অমর শহীদদের, 

যাশাগের পবিত্র রক্তে ধনা 

মোদের ভারতভূমি। 

. হে বীরঘয় 

সমশোকভন পাল 

৭ পরগণ? 

হে বীর, 

তুমি ভারতের নেতা 

মুর্জিব বাংলাদেশের নেত1। 

ছে বীর, 

বিলিয়ে দিয়েছে! মন 

লকলেরে করেছো আপন । 

হে বীর, 
দিয়েছো তাড়িয়ে শত্রুকে 

মুক্ত করেছো দেশমাতাকে। 

সবে বীর, 

তোমার আজাদ হিন্দ ফৌজ 

মুক্ষিবরের মুক্তি ফৌজ । 

হেবাীর, 

তোমাকে জানাই প্রণাম 

মুজিহরকে জানাই সেলাম। 



ঝরা ফুলের প্রতি বুলবুল 

- জীবন ভড্র 

কোচিন। কেরালা । 

- কোথায় তুমি ঝরে গেলে ওগে। ঝর! ফুঙ্গ, 

মধ্যে আমার হু:খ সাগর, একৃল ওকৃল। 

আমি হেথয়, তৃ'ম কোথায়, 

কিদে মার অন্েে বাথায়। 

গু পার হতে ডাক৮ মোর ওগো ঝা ফল, 

মধা আমার দুখে সাগর একংল ওক.ল 

_ অনেক দিনের বন্ধু মোরা হয়নি পরিচয়, 

কাদছে ব্যথ। আমার বুকে, তোমার বুক নয়। 

বন্ধু তুমি, হারিয়ে গেলে, দিলেনা অবসর, 

তাইত আমি বসে আছি ছোট্র ডালের পর 

একাদান ত যাবই চলে, 

এই কথাটি যাঈগে। বলে, 

- যখন আমি থাকব নাক থাকবে আমার গান, 

সেই গানেরই পরশ পেয়ে জাগবে তোমার প্রাণ। 

তখন তুমি উঠব জেগে. দেখবে নূতন 

সুর্য আলো, 

আমি তখন 'অনেক দূর, আমাপ ো1থ 

আধার কালো। 

বুলবুলের প্রতি ঝরা ফুল 

_গোপ। মুখোপাধ্যায় 

হাওগুডা। 

- এই দেখাটাই শেষ যদি হয় 

ভয় কিরে ভোর ও বুলবুল 

আবার বনে ফ্টবে কত 

রঙ বাহাপী নতুন ফল। 

_পুক্জাণকে বিদায় দিতে 

জল এ[লান। আখির পাতে 

'ছারিয়ে গেলেই শেষ হয়ে বায়? 

কোর ন1 গো এমন ভুল! 

_ খুসবু হারা মলিন গোলাপ 

দিন ফুরালে যাবেই ঝরে 
বনের পাখার ভালোবাসায় 

হৃদয় তবু রইবে ভরে। 



পত্রোত্তর 

- শগীত। দেব 

ণজাজ্ড 

বন্ধু হে পরবাসী, 

জানতে চোয়ড 
কি ই/চ্চ মোর জীবন মাঝে 

সকল ক্র নীরবে বাজে? 

তবে বলি শোনু-_ 

সাধ নেই কোন, 

শুধু, ছোতে চাই আধার রাতের পাস্থ 

গাততির গভীচঝ ছুটবো দুর দুরান্তে, 

যাঝেো আঅচীন পুরের শিজন প্রান্তে, 

যেথ। নেই ভাগোর নিট» পরিহাস, 
নেই কোন স্বপ্ন, কিংবা, স্থথের আশ। 

সবশেষে অকপটে, 

প্রীতি শুভেচ্ছা আমারি -- 

এই -*স্ুদৃশ্য অঞ্চলের পক্ষপুঃট 

তোমাকে চাহিনা রাখিতে ধরি । 

তুমি প্রকাশিত হও মহিমার তটে 
জগ এরর আহ্লাদ আশীপ আত 85 

অভিযোগের উত্তর 
- শাস্তিলতা 

কজকাতা ও 

বন্ধু, তোমার অভিযাগ -_ 
আমার জেখনীতে নাকি মধু ঝরেনা, 

কর্কশ এই যান্ত্রিক লিপিকা । 

অভিযোগ তোমার মিখো নয় বন্ধু, 

অভিমান তোমাকে মানায় 

তোমার এ প্রাসাদের বাতায়নে ধাড়িয়ে, 

উদাস নয়নে তাকিয়ে _ 

তুমি মেলে দাও কল্পনার ঘুড়ি আকাশে, 
দোহাই তোমার, 

একবার নীচের দিকে তাকাও । 

সাতসেতে অন্ধকার ঘরে 

সঙ্কীর্ণ কানাগালব আকে বাকে 

যাঝ। ছুখান। শুকনে! রুটি খুঁজে ফেরে, 
তাদের চোখেই খুঁজে পাবে 

তোমার অভিযোগের উত্তর । 



পিগিশ্পিকিং 

মিতালি 

-- শাম্তন্ব চৌধুরী 

উত্তর পাড়া, ভুগলী 

ছল জমজামাট 

সাধর নগরী পিগি। 

দিতে এাসচ্িল কে যেন কাহারে 

সাজে পোযষাকেতে রঙে ও বাহারে, 

কচিসম্মত ভোজ্জনে আহাবে-__ 

চটকাতে কারও নিপুণ হাস্তই 
আচ্যশ্রাদ্ধত্র পিপি 

এছলচ্চিঙ্গ কে এক্ অতি স্মুচডুর 

গত ন্ায+পিন 

বাণী ছিল তার অত স্রমধূুর, 

শিয়াল শিতামণি ক্য।। 

চার্কদিকি তার্ট শিয়াল পাড়ার 

বাড়ি হতে বাড়ি ডেএায় ডেরাষ, 

উঠেছিল বব কত কলরব - 

“কি ভ্ুকি হয়া? | 

আগামী সংখ্যায় খাকবে £-_ 

প্রসিদ্ধ সরদণা ওজ্তাদ আলাউদ্দিন 

খই ০ 

কেউ বলে ফিল, “কয়া হয কেযা হয়)? 
জঅধগানে তুষি কেহ বলেছিল 'বাহা” 
আবার কোন্জন ভেবে মনে মনে 
ভশ্ষািতিরি বপাচভ্তনে, 

গেযাচছিল ভাই ভগা হুখে তাই 

যেটুকুও ছিল তাও বুঝগেল মরে যাই 
আহা আহা! 

এ*% চোখ » 7৭ ছয়নিকো যার শিক্ষা 

এখনও 9791117 চাঙেনি সে পরাক্ষ।, 

পুলাকণ্চ হিয়া ভাজে ভারি! 

থিযা থিসা শা75চ ৮গ্তী। 

বুঝি থেন ভাব মনে অন্থভবে 

(ক যেন কাহারে চটকাবে ফি.রই 

ভর! শ্রাঙ্গোর পিগ্ডি। 

খার বিজ্ঞুপ্ড ভীবন আলেখা। 
- সঃ লিঃ 



গুজরাতী ভাষা! ও সাহিত্য 

কমল্াক্ষ চট্টোপাধ্যায় 

আহঙম্দাবাদ 

( পধ” প্রকাশিক্ের পর ) 

অজ ল্ঙ্ি 

পুর্ণলঙ্গ, নাগা 
ম্যান্তজর জাতি 

সক্কুত্ের গুঞ্জরাতী ভাষায় 

ধন প্রক'এ নরঞজ্ঞাতি, অর্থ,ৎ 

গতি অর্থাৎ আ্সী লিঙ্গ এবং 

অর্থ ৎ ক্লরীব [লঙ্গ। 

যিও ব্াযতিক্রমের উ/ল্লীখ বিশদভাবে করতে 

গণ গোটা শবাকাষটিকে উদ্ধত করত হয়, 
এাটামুটি ভাবে গুজ্রাতী পুং এবংস্ত্রী তৎসম 
শর্গর্গি প্রায় বাংল] ও হিন্দী শবের মত্হ। 

হানা রিম, দেবা "দেবী, কুমার 'কুমাগা।, 
পারণীত 'পঞ্িিণীত?, ইত্যাদি বাংলা 

উট", "মোর? 

ইত্াদ শব্দের আ্ী লিজ 

উ“টল্শ”, 'ভীলশী' 

গুজরাতা শব(কাং 

কিন্তু গুজরাতী হিন্দী ব' 

ছোট বা বড় শব্টকোহ 

পাওয়া যায়। যারা উৎসাহী, লেখকুবে 

টাঃ ডাকখর5 অগ্রিম পাঠালে আমি 

এখ'ন থেকে পাঠিয়ে দিতে পারি।) 

৮*'থাদর পিশ্াজ্তক করবে না। 

“তীল 

অঙি 

মগর ) 

হিন্নার 'মোরনী,; 

২ঙযাদি। ( 

হয়নি 

গুঞজরাতী ই“রেজী 

বাজ 

এখনে! 

৬-৫০ 

হন্দীর সঙ্গে গু জরাতীর প্রভেদও অনেৰ 

ক্ষেত্রে আচ । যেমন *নাম' শবদটি হিন্দীতে 

পু” কিন্তু গ.জরাভীতে ব্লীব লিঙ্গ (ন্যান্যস্তর 

জাতি ।) ন্মুতরাং বাংলাতে 'আমার নাম 

ললত।” অথব। ইংরেজীতে 15 ০1006 2৪ 

1,811 বললেই লুযাঠা চুকে যায়। কিন্ত 
হিন্দীতে হবে মেরা নাম জলিতা' ( মেরী 

নাশ পয় যেমন বেশীর ভাগ বাঙালী লেখেন 

বা বলেন) এবং গুঞজরাতীতে হবে "মাক 
নীম লুলিতা, ("মাপা পুং এবং মারা স্ত্রী)। 

শব্ধকোষে প্রাতটি শব্দের পুর্বে পু জী ব। 

ন লেখ। আছে যাতে লিঙ্গ দিণয় করতে 

অন্থাবধা হয় শা। 

মানুষের শগ্মীরের বিভিন অঙ্গ প্রতাঙ্গ 

হিন্দী ও গ.জরাতী ব্যাঞ্রণ অন্থুসারে বাভন্ন 

লিঙ্গের যেমন টাংগ (পা) শব্দ হিন্নীতে 

স্্ী লিঙ্গ এবং গনজরাতীতে পুংলিঙ্গ ভাই 
[হন্দিতে পুক্ষর পা হলেও মেরী টাংগ 
চাঞ | 

দৈনিক ধাবহারের একটি সংক্ষিপ্ত শবদ 

কোষ (লিঙ্গ সমেত) এই লেখার পরিশিষ্ট 



গ.জরাতী ভাষ। ও সাহিত্য 

হিলাবে পরে দেবার ইচ্চা আছে। 

বচন ( ববি 07006] 01 ০৪ ) 

গজরাতীতে বচন তুই প্রকার _ এক বচন 

এবং বনু ব5ন। 

সচত্ডাচর অকারাস্ত পু লিঙ্গ শব.দের 

পিছনে ওকাঞ্ যোগ করলে বহুবচন হয়। 

যেমন _ 

ছোকরে!-ছোকরাও ( ছেলে-ছেলের। ) 

বকর।-_ বকরাও ( ছাগল-ছাগলগ,লি) 

নিশাল_নিশালে। ( পাঠশাজা- 

পাঠশালাগ,লি ) 

অকারাস্ত স্ত্রী লিঙ্গ শবদের পিছনেও 

ওকার জুন্ড বহ,বচন হয়, যেমন 

গায়-গাযো ( গরু-গরুগ,লি ) 

বছেন- বছেনো (বোন-বোনের ) 

দবা-দবাড ( ওষধ-ওষধ সকল) 

ব/তিক্রমগ,লি পয়ে বাক্য রচনার সময়ে 

উল্লেখ করা হবে 

বিভক্তি 08898 ০1 280008 

১। কতৃকারক 01771088856 0889 

যথাঃ শিক্ষক আব্যা শিক্ষক এলেন। 

'ক্ষ” এর উচ্চারণ বং. এবং 'ব' এর উচ্চারণ 

জার মত মনে রাখতে হবে! এখানে শিক্ষক 

মুখ্য করত | 

শিক্ষকে 

পড়ালেন £ 

এখানে শিক্ষক? গৌণ কম 1 
১। কশ্মকফারজ 001906159 099 

চোপডী বঁচাৰী »-শিক্ষক বই 

শিক্ষকে চোপড়ী বাদী--শিক্ষক বই 
গড়লেন । 

শু বাচ্যু? কী পড়লেন? 

চোপডা । বই 

তা হলে এখানে মুখ্য কম 'চোপড়ী' 

বই 

ও। করুণ কারক 170967-77179,1)08,) 0899 

যথা খেড়ংতে লাকড়ী থা ধলদনে আয়ী 

নাখো - চাষা দাগ দিয়ে বলদকে মেঝে 
ফেললে । 

খেড়তে বডে অথব৷ খেড়ত থা বলদ 

মায়ো গায়ে! - চাষীর দ্বারা বলদের মৃত্যু 
হল। 

& | সম্পদান কারক 3)896759 0889 

যথ। পাটে ধদ্যাথী নশালম। গয়ো- 
পড়বার জন্য বিদ]াথখ পাঠশালায় গেল। 

৫।| অপাদান কারক 40186)৬6 0589 

যথ। ঝাডথা অথবা ঝাড় পরথা ফল 

শঠ৮ পড গায়, গাঙ্ছ থেকে অথব। গাছের 

উপর থেকে ফল শিচে পড়ে গেজ। 

শ। সব্বন্ধ কারক 495589888৮০ (0859 

যথ। থেডত গো বলদ মরী গয়ে। -চাবার 
বলদ মরে গেল। 

৭ | জজ ধকরণ কারক 1,009881%89 (0889 

যথা ছোকরাও ঘর থা 

ছেলেরা ঘরে খেল। করছে। 

রমী রহ]। ছে 

ক্রমশঃ 

ঞ৬ 



বিশ্বমিতালি সঙ্ 
৪৮, ্বাজকুষ্ ভ্বীট, উত্তরপাভ।, হুগলী । 

ভাদ্র _আশ্বিন- ১৩৭৯ 

ব্রাশ বৰ তৃতীয় সংখ্যা 

নতুন মিতাদেবর নাম ও পরিরচস্টের ভাঙ্গিক। 

তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬৮৫১ থেকে ৬৯ পধ্যস্ত 

মিতাদের পরিচয় প্রকাশ কর হল । 

যে সকল সভ্যোর ঠিকান। জানাতে আপত্তি নেই তাদের 
ঠিজ্ঞানা ম্বামেএ সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বত্মানে ৰা পৰে 
যাদের নাম তালিকাঝ মুভ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে 

এখন থকে এ সকল মিতাকে সরা সার তাদের ঠিকানায় 

চিঠি দিতে পায়েন। 
আন্তঘর কসবায় কদ্বে আন চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে 

ন11 নারী মিতাদের জেখা প্রত্োকটি প্রথম চিঠি সংঘের 

আঅবধাযকত্ে পাঠাতে হবে । আপত্তি না থাকলে নানী মিতা 

এরপর থেকে সএা সনি পত্রালাপ করতে পান্েন। নারী 
নিতাগ্ কাছে পত্র দিনে, পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে 

€জাড়া পোষ্ট কাড়ে স্মরণ লিপি পাঠাতে প্থনেন । যদি 

কোন কাগ্ধণ বশতঃ নারী মিতা পজ্ালাপে বিরত খথঠকতে 

৮৮ন ভ্ঞতবে যেন ত। জানিয়ে দেন। জিঠি পেয়ে নিরুত্তর 

থাক? কোন ক্রেমেই সঙ্গত নয্ত। 



ঘতুন মিতার নাম ও পরিচয়ের তালিক! 

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবতে” যে সাক্কেতিক চিহু ব্যবহার 

করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ -- 

ক-- সমাজ খ--রাঞ্ধনীতি গস সাহিত্য ঘ-- শিল্প 
ঙ -- বিজ্ঞান চ-- ব্যবসা-বাণিজ্য ছ -- ধম জ-_- গান 

ঝ -_- বাজন। এও _- ভ্রমণ ট _- আলোকচিত্র ঠ -- ডাকটিকিট 
ড -- খেলাধূল। ঢ -- চলচ্চিত্র ণ-- সাতার ত --বাগানুকর! 
থ -_ হাাপমুখগী পালন দ -- অভিনয়। 

মিভাদের নাম ও পরিচয়ের লংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরপে 

সাজান হয়েছে _ সদস্য সংখ্যা নাম ঠিকানা বয়স বৃত্তি 
ও সখের বিষয়। 

* চিহ্নিত মিভাদের ৯০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান 

পত্রে সরাসরি চিঠি ধিতে হবে। 

৮. চিহ্বিত্র মিত। কেবল মাত্র নারী মিতাদের সঙ্জে পত্রা- 
লাপ করবেন। 

৬৮৭৭ অলোক মুখোপাধ্যায়।- ১, বিশুবাধু লেন, বাকুলিয়! হাউস, খিদিরপুর কঙিঃ-২৩ 
৯৭, চাটাড” এ্যাকাউন্ট, শিল্প। 

৬৮৮২ অপ.ব” কুমার ব্যান।জী, 016705 ০ 60৩ 485৮৮, 0086 ছা. 9. 

5৮৪6০ 081906710%] 0০870, 19981,0997001)0 1080, [2070118) ২৮/ চাকুরী, গ 

এ আজবা টড টঢ। 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

৬৮৮৮  অজজন। নাথ চৌধুন্ী, কল্যাণপুর ত্রপুরা ১৫ ছাত্রী গ গু জজ গু ডভঢ। 
৬৮৯৯ আনল চ্যাটাতী 0080] 191000651০০ 10, জাত 0. [১,০১০ পু82170 

৬৪৬ [8910003)8, 1০. 10870097056 1848, 4৯70108,0))8,8 [779,0981) ২৬৮, চাকুদ্ধী খ শু । 

৬৯০০ আঁমণ্ড।ভ সোয়াহশ ৮/০, ডাঃ কে সোয়াহুন, মেসাস” গগণভাই জুট 
মিল প্রাঃ লিঃ পো লিজবোড$%1। ( 8)]1১97৮, ) হাগুড। ২* ছাত্র ক গঙওঞ্ঞ টঠডঢ। 

৬৯৩ অনুপ ব্যানাঞীী, ৬৫, কৈলাশ বনু প্রীত, কলিং -শ ১৮ ছাত্র ক 
গা ৩ গঞ্জ বা গড ঢ। 

৬৯২* আমত ব্]ানাজী, ১০২, গাঞ্জা প্ামমোহন লরণী, কপিঃ - ৯ ১৮ জজ 

এ ঠ ড 7 

৬৯১৭ অভুর্ন বরা £*০, £)87008, 11), 1)0801)1)), 16. ১, 1১, 1381591 

২৬ চিকিৎলা ঞ। 

৬৯৩৪ অশোক কুমার নান 987911,578,109 এ 0০ (3) 1,060. ৯০, ০ 

£৯ 8555, 170061015%, ৩০ চাকুরী ক গছ এ ট ত দদ। 

৯ ৬৯৭৬ আমলেন্ধু সান্ঞাল,। 14, 9: 1925) 116527899৮৪] 01092 
(2154 707: ১, &. ইজি জ এ ড গাড়ী চালনা, আভনয শল্ল ও উপন্যাস পডা। 

৬৯১৮ অঙ্ক কুমাত দত রায়। ১৮15৪078,, 6812, [৭৪]1)6 6810 ৬০৪৫, শ্বি৩৬/ 

1)011)) 15 ৯৪ চাকুরী দ বন্ধুত্ব । 

৬৯১৩ আবু সালেহ মহম্মদ ইউন্ছক (বাব) মতিঝিল এল, এ খানঃ রোড, 
পুরাতন কসবা, যশোহ%' বাংলাদেশ ২৫ ছাত্র ক থ ও ছ জ ঝ ঞ্ ঠ টপ 
শুট্রকাড (৯ ৮০ লংগ্রঞ্ । 

৩৯৪১ আলভাব হোসেন আলা চৌধুরী ৩৪৪. ন্যখধা লেন ছাত্রাবান, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয় ঢাক! বাংলাদেশ ২৭ জাজ জ ঝ ঞ্ক ড ঢ। 

৬৮৬৭ এ, টি, এম, আবছুজ জহর ৩৮৩ ই্রেণ্ড বোভ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২৬ 
ধ্যবলা! ঢচ ভু দূ. 

৬৮৭৪ এম কায়রুজজামান ( সপ্টু ) পোঃ মুজগ্ডা্স খুলন বাংলাদেশ ২৩ 
ছাজ আজ এ ট। 

৬৮৮১ এস, কে, রায় 909 000011050 0/০9 1, 20 0 ড151)81581)8,0681)9810) 
14 ১৫ চাকুরী খ ঠ ড ঢ। 



নতুন স্িতাদের নাম ও পরিচন্রের ভালিক। 

৬৯৪১ এ, টি॥ এম; জ্ঞজানভীর ৪৬ নং নরিন্দা ঢাকা ১ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র 

কগওছ ট ঠ ড ঢ। 

৬৮৫৯ কালীশংকর রায় ২৪ মহছিম গাঙ্গছলী রোড নারায়ণগঞ্জ ঢাক! বাংলাদেশ 

১১ ছ্বাত্র ট ঢ। 

৬৮৬১ কল্লোল বন্থু ০/০, পি বুয়া ১৬২/৬১; লেক গাডেনুল কলিং ৪৫ 

১৯ ঢাকুরী ক থ গ ঘ ঙজ ঝ ঞ ট ঠ ডঢ ত দ। 

৩৮৮৬ কল্যাণ ভট্টাচাধ্য ৭৯ এম এম ঘোষ রোড কলি ২৮১৭ ছাত্র সৰবিবয়। 

৩৯০১ কমল তেব ০/০ 009৪৮ 107848197 2িড7888। 89১ - 01)98111])8,579,৮ 0৮. 

৪10079, 0 0) ২৮ চাকুগী গ ঘঙ চ ছজ এঞ ড থ। 

৬৯০৪ কৌশিক মুখোপাধ্যায় ০/০ আলিল মুখাজাঁ এ্যালিষ্টা্ট ইজিন্তিয়ার পি 
ভবলু ডি, ঝাডগ্রাম মোঁদনাপু*্ ১৭ ছাত্র গ ঙ ট। 

৬০২৪ কমলেশ বিশ্বাস ইউনিভালগাসটি অফ কল্যাণী নিউ এরি: হল নং ১ 

রুম নং ২-১৩ কল্যাণী নদায়া ১৯ ছাত্র খ গ ঘজ ঝঞ ট ড। 

৬৯৪৩ খোকন ভুইঞা ই।)৪।এ পাশ্চম কলোশী পো: আখাউড়। কুমিল্লা বাংলাদেশ 

১৮ দ্কাত্র খ ও জ ছ। 

৬৯০৫ [চত্বরগ্তীন মণ্ডল ৪২1৭৪ ন্ডি বালিগঞ্ড রোড, কলি: ৩৯ ২৪ ছাত্র ক খ 

চ৮ জজ এ ৬ ঢ তথ দ। 

৬৯০৭ ৮স্পঞ্চ গায় চৌধুৰী ০০ ননীগোপাল নিত্র ২ আর ্ি কর রোড 

শ)ামবাজাও কলি - ৬ ১৭ ছাএ গু গঘঙছ জব এঞটডণ ত দ। 

৬৯১৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ১৭।৩[ড রার জে এন বাহ্থাহুর রোভ বালী হাওড়! 

১৬ ব)খলা উড গজ । 

৬৯৩২ জাহাঙ্গীর আঙম ০/০ এম শ্যামন্ূল ভুদদ। ( সহ অধ্যক্ষ) গুরুদয়াল 

কালজ কিশোরগঞ্জ ময়মনাসংহ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র থখ গ ও জ বঝ ঞ ট ঠড 

ঢ দূ ভিউকাড। 

৬৯৩৮ জে)াঙিশংকর দত 0/09 101 ১ € 10086 1),০, 91980197378 

9,00700 20 [১ ২৯ চাকুতী ও জজ ঠ ড ঢ। 

৬৮৭৯ তুযান্াডি ছয়ারীী প্রাঃ - পোঃ দেবীপুর জে; মেদিনীপুর ১৬ ছাল গ ও 
লাইকেল চালানে। ৷ 

১. 



নূন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

৬৮৯৬ দ্ভারাপদ ভৌমিক ৩১৫ গমিজ হল উঞ্জিনীয়ারি' কলেজ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ 

১* ছ্াত গ ও জজ ট দ। 

* ৬৩৯৯৭ পন কুমার মুখোপাধ্যায় 135 208১0)9  ৪৬97806 586 15৩ ১৪ 

10)885৪ 20165 ৪১ বৈজ্ঞানিক বাল সাহিত্য পড়1। 

৬৮৪১ দেবাশিষ বোস ৯১১ তানসেন রোড বি জোন হুর্গাপুর-৫ বধণমান 

১৮ ভাত ঝ গর ট ঢ ঙগ। 

৬৮৬৯ তুল্াল ঘোষ ॥ 10 ৪ 188]1৮ 010) 1 হট 0 1007088 -] ৯৫ চাকুরী 

ক গ গ্রযতি। 

৬৮৮০ দেবাশীষ শুট্রাার্যা ১৭ সাবণ পাডা পোড বরিশা কলি:- ৮ ১৬ ছাত্র 

ক গ ঞর উড 

৬৮৮৯ দীপক মিশ্র ১৪ হর্রিপদ দণ্ড লেন টালিগঞ্জ কলি: - ৩৩ ১৫ ছাত্র গ 

ট % ড ০7 

৬৮৬৬ নেপাল চক্র কুগু, ০০ শ্রীরামকুষ্খ রাইল মিল গ্রা পোঃ ঝান্টিপাহাডী 

দকুডা ৬১ ব্যখসা স্ৰ বিবয়। 

৬৯২২ নীলিমা মজুমদার রাধাকিশোরপুর ত্রিপুর! ১৯৫ শিক্ষিক! জজ এ ড। 

৬৯১৮ শীলাদ্রে সাহা ০।০ ডাঃ বন্দনা সাহা নিিৰেণী ভ্বগলী ১৭ ছাত্র ক 

৬ এ পোমান্স । 

৬৯৩৫ নারায়ণ চন্দ সাহ। 0০0, মণীন্দ্র চন্দ্র সাহা! মণিপুজ্জ ঘাট রোড নবন্ধীপ 
নদীয়ু!। 

৬৮৫৪ পল ট্র মুখোপাধ্যাফ ৬৩।৯, মোজীপাা চলেন শিবপুর হাওডা-১ ১৮ 

ছার গ খ ঢ আবুতি। 

৬৮৬* পথি,শ কুমান্ম দাস পো: ধুবুলিযা, (.রল বাজার) জেলা নদীয়া, 
১৬ ছাত্র ক খ ও জ ঝট ঠডঢণত্খধ। 

৬৮৬২ পার্থ লারখি খোষ ০০. বিমজেন্দু বসান্ড ৯* আমহা৯ স্বীট, কলি: - ৯ 
১৯ ছান খগ ঘচজ্জ ঝ ঢ দ। 

রর ঞ 

৬৮৭৬ পুর্ণাশস্দ রায়, ০6) মরহশী মোছন সানা পুঙাতন মায়াপুর নবদ্বীপ 
নদীঘা ১০ ছা (উত্স িঃ) ক খ গজ পা? দ। 

৬৮৭৬ পতিত পাবন দণ্ত 1)6101, 1)01)8700606 ৮, হট, 27105 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের ভালিকা 

2০187) 0.০, 28179 009100% লি ৪5505 ২৪ চাকুরী গ ও ড। 

৬৮৮৫ প্রদীপ মিত্র *৪ ৭, বেচারাম চ্যাটাজা রোড কলি -৩৪ বেছাল1 ২২ 

চাকুরী ক গ ঢ। 
৬৮৯* প্রদ্দীপ চক্রবন্তী ২ মহারাজা নন্দ কুমার রোড নর্থ বরাহনগর ঝুলনতঙ্সা 

কলি - ২৬, ১৩ ছাত্র গঙছ ডছ্ু। 

৬৯১৬ প্রভাত বুমার মুখোপাধ্যায় ৩০৬ ঘটক পাড়া বাঁকুড়া ১৩৬ ভাতে জ 

এন ট ড। 

৬৯১৭ প্রদীপ কুমার মিত্র ৮ এ ইউনিট নং ১ গোলবাজার খডগপুর জেদ্দিনীপুর 

১৯ ছাত্র গ ও 

৬৯৩১ প্রাণকষ্ণচ পাল ০০ নারায়ুণ চন্দ পাল হাঞ্জিগ কুমিল্ল। বাংলাদেশ 

৬৮৮ চা উড এগ 5 পদ । 

৬৯৫০ প্রশান্ত পাল (ল্যাবরেটারী ) বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪) 

লিমিটেড, এস, এম. রোড, পান্বিহাটী ২৪ পরগণা ২৪ চাকুরী গ ঘ ড ঞ 

ট ঢ অন্কণ। 

৬৮৫৬ বিমল শোমেশ 019 4%৮1797. 1. 4. 99508 ২ নিউ এসকাটন রোভ 

পোঃ বকস নং-৩৮৮ ঢাকা ২ বাংলাদেশ ১২ ছাত্র জটঠডঢণতদ। 

৬৮৭০ বিধুশেখর গ্ডুই পটুয়া পড়। লেন পোঃ শ্রীরামপুর জে: সুগলী, ২১ 
চাকুরী জ এ ঢ দ। 

৬৮৭১ বাবলু পাল গ্রাম বালী মায়তাপুকৃুর পোষ্ট - জগতবল্লভপুর জেল! 
হাওডা ১৭ ছাত্র গ চ ছ জজ ঞ ট ঠ ঢ তত দ। 

৬৯১০ বিশ্বনাথ চৌধুরী 91)08770001)1 [০70919061০১ 80087090118 78 ০ 0 ০0 

ঢ)1)51019%৭ ২৯ চাকুণী ঞ বন্ধু । 

৬৯৪৯ বিশ্বনাথ চ্যাটাজী ৮৯১৮ রূসা রোড ফা লেন, টালিগজজ কলি: - ৩৩ 

১৬ ছাত্র গ উড ট। 

৬৮৫৮ ভবেশ চন্দ্র স্তৃত্রধর 910 খগেন্দ্র নাথ সাহ।, সাহা এণ্ড কোং কাটপট্রণী 

রোড বিশাল বা'লাদেশ ১৭ চাকুরী গ জ। 

৬৮৫১ মণশিলাল দাস গ্রাম »হুইপা পো: -দলপতিপ,র জে: হ,গলী ১৭ ছাত্র 

কও জঞ্ঞঠ ডণ ত আডডা। 



নৃতৃন মিতাঙ্গের নাম ও পরিচয়ের তালিক। 

৬৮৫৫ মি জেকরোম ডি, কোষ্টা 20. 36:010)9 (৫, 99819; ২৪ কে জি 

গুপ্ত লেন, লক্ষীবাজার ঢাকা ১ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র গ টঠ ঢ। 

৬৮৫৭ মোঃ আখতার আলম চৌধুবী ০০ ছমদের বাড়ী পো: মধ্যম কদজপুর 

খান! রাউক্জান জেঃ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক খ গ ঘ ও জ বব ঞ ট 

ঠ ড ঢ ণ  দ। ূ 

৬৮৯৫ মৃদুল কান্তি চৌধুরী ৩২১ দক্ষিণ ভাত্রাবাস প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় 

চট্রগ্রম বাংলাদেশ ২১ ছাত্র গ ও ঞে। 

৬৮৯৭ মহন্মদ মজরুল ইসলাম সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ প্রিদ্যালয় পো: 

দৌলতপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র গ ও ট ঠ ঢ। 
৩৯০৯ মঞ্জভ্রী দাস চন্দননগর ১৮ সেলস গাঙ্গ বা ঞু ঢ আবুত্ব। 
৬৯১১ মোহাম্মদ মায়ার ঝ»হমান খান ০109 আমজাদআঙ্জা খাশ (199) 

মুনসেফ পাড়া পটুয়াখালি বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক খঙও ঞ ঢ। 

৬৯১৪ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন &* চামেলীবাগ তিনতঙ্স। শান্তিনগর ঢাকা ২ 

বালাদেশ ১৫ ছাত্র খ চ ঞ্ ঢ ণ ত । 

৬৯৯৩ মধুন্ুদন দ। লেভক রোড, শিলিগুডি দাজ্জিলিং ১৫ ছাএ গ ঙড জ বৰ 
এ ট ড ঢ দ। 

৬৯৩ মহম্মদ সেহছল আলম ০/০ মেসান আলম ত্রাদাস ৪১৬ খাতুনগঞ্জ 

চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক খ গ ও ঞ দ। 

৬৯৪৩ মোঃ সিদ্দিক তালুকদার (বাবল,) ক্ষেত্রী পাড। দিনাজপুর বাংলাদেশ 

১৫ ভাত ক ঝ ঠ। 

৬৯৩৭ [মিঃ ছালাহ উদ্দিন 10391) 0 07080 1.6, [0,০9, 700 00, 917] 

90051 01890 ৪:৪০ 9001:8599  ৪,:%1)19 ০] ২৬ চাকুখী রবীন্দ্র সঙ্গান্ত ছবি 

দেখ! ভ্রমণ রাজটনোতক পত্রপত্রিকা পড়া পত্ুমিতালী। 
৬৯০৯ মনোরগুন রায় 9/০ 10018 9280118  700175918,1 [9:09700%8 ০01 [170088, 

[0০56 0০0 64 1920. ৮৪৮05 20 [১ ৩১ ব্যরসা কথ ৮ থ। 

৬৯৪* মহন্মদ আবছুল হামিদ ১৮ সেপ্টাল রোড নতুন পলটন লাইন 

আজিমপ,র ঢাকা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খগঘথচছ জবা ঞ। 
৬৯০৪৭ মোঃ আবতুজ মালান ০9০ মীরআট” রবীজ্জ রোড যসশাহর বাংজাদেশ 

১৩ 



নতৃন মিতাদেক্স নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

১৯ পেন্টার খ জবঝ গ্র ট ঠ. 

৬৯৩৩ হক্ছেখ্বর লাষন্ড ১৬৫ ভগবান চ্যাটাজখু লেশ কদমতল হাওভা ৯০ 

ভাঞ থ খ ও চ এ ড ঢ7 

৮৭৮৭ এব দাস ৯বি নারকেল ভাজ! (মন রোড. কাপকাত্তা -১১ ১৪ 

আঞঙকান্ুযায়া। 

৬৮৬৮ রাধাকাণা দাস [শল্চর ৪৬ আসাম ৯৬ চাকুরী ষ্জানী ( এম এ) 

কক গু গা এ পা ত। 

৬৮৬৮ শব্ীষ্ভা ঘোষ কজ্িকাতা ৩ ১৭ চাত্রী ভ নট ঠ 

৬৮৯১ রীতা কর [ডব্রগড ১৫ ছাত্রী ক খগ ঘখঙজ বব ণ৭্টঠটণদ। 

৬৮৯৮ কমকী চোধুনী ঢাক] ৫ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্রী ক গউজ্জ ঝ ঞ্ঠটঢ দ | 

৬৯০২ রজত রায় চৌবতী ৪১এ/এফ, পাতিপ,কুর রেলগুয়ে কোযাটা?, কালকাত-৪৮ 

৩১ টাকুণী, গ পদ জজ ঠ ঢ মুদ্রা, ৰাপা সংগ্রহ, ডায়েরী বাঝা। 

৩৯১৮ রাজেশ চাট্রাজ্ভঞশ ১৮, পি, লি, ব্যাশাজ্ঞশী রোড দাক্গাণেশ্বর আডিযাধহ 

কলকাত -৫৭ ১১ ছাত্র, এ ট ঠভ ঢ ণ। 
৬৯৯৫ রতন কুমাঝ ব্যানাজ্জী £পাো:+গ্রাঃ নারাযণপ,র, ক 1কিনাডা, ২৪ পরগণ! 

১৯ চার জজ ঝ গা ট ট 

৬৯৯৯ রীতা দেবনাথ ডিব্রুগড ১৬ জাত্রী গ এ ঠ। 
৬৮৭৫ শচীক্দ দন্ধ পো; পোচার তাল (চ9০1787৮%1) ভিপ,য়া, ২৭ ব্যবল। 

ক 65 ছু জজ ঝ এ । 

৬৮৭৬ শিখা মাহম্তা কলিকাতা". ১৮ ছাণী ক গ ঘ ও ক ঝজ গু ৯ 

ঠ ৮ 7 তত দ। 

৮৮৩ শিবক্র মিন ১৪ উচ ছ্বীট, কলিকাভা-১৬ ৩১ চাকুরী গ জ ঝ ০ 
৬৮৯৩ শক তট্টাচাধয ০1০ ইঞ্চিযান ও ডারলীজ ব্যান, পি-৩৫. ক্াওয়া 

একল/চগ্ প্লেস, কলিকাত1-১ ২৫ ঢাকুরী গ ঞ ড জ বব ইন্ডহাস, দশন। 

১৯*৬ শৈলেন্দ নাথ দাল ৩৭, জান্ীশ মন্মথনাথ মুখ'জ্জীরে, কলিকাতা-৯ ১৫ 
টাক গ' গ ঠ ত। 

৬৯১৯ শ্যামল ভট্টাগাধা ৫০ র়াজেন্র চন্দ্র শুট্রাপার্ধ্য লেবাগ্রাম। ৪1কদহ, নদীয়া 

১৫ 16 ক গ ঞ্চ ট ঢ আব এ অভিনয় 



নতুন মিভাঙগ্গের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৬৮৪* ন্তুনীল কুমার বসাক ৬ চোর বাগান লেন করপিকাত! -৭ ২৭ চাকুরী 
ক খ ঙ গণিত। 

৬৮৫৪ শ্ণীল চ্যাটাজখ ০০ ভাং শি আর দাস দাস ক্লিনিক বাণ্ডেল হুগলী 
১১ চাকুতী খু গঙ এড টড ণদ। 

৬৮৬৩ সিছ্ধার্থশকর বিশ্বাস গভঃ হাউজি ৩,ইট বক 

২৭ পরগণা ১৬ ছাত্র ঝঞ ট ঠভড। 

৮৬৭ স্বপন কুমার সরকার গ্রাম এ পোষ্ট মুরারাই বারঙম ১৮ ছাত্র জজ 
ভ থু দ। 

৯ ক্রাট ৮ সোদপুর 

ক্ষ ৬৮৭১ স্রভাষ পু 1 27101701)6007 15778665৮81 00787) 005,5 09 54 
১৫ 11)618117]1015 ঢ জজ খা * দখা | 

৬৯ সমর ৮এ্লওশ 010 ৯888০ 1১21)10 0)1 7017118 1১,১০0 02 062 

(14৮7741018৯ ১৪ চাকুরী ৮ ঝট ড। 

৬৮৮৭ ন্মুকুমার মুনথাপাধায় (75০৪) রবীন্দ্র পল্লী তুর্গানগর কঙ্িিকাতা » ৫১ 

২১ চাকুর্দী ক গ ঘ ঙ। 

৬৮৯১ শ্ধীর ঘোষ শিক্ষাভলন ট্রএাডণ্ট হোষ্টেল শাশ্ডিন্িকতন বীরুভুম ১৭ ছাত্র 
ঝ গ ছ্ছধ বব এঞ। 

৬৮৯৪ স্মদর্শন ঘে'ষাল মা'ঠশুবন ন্রতন চটি পোঃ বাকুডা ১৮ ছাত্র জ ভ 
বিজ্ঞানের প্রোজক,ট তৈরী করা। 

* ৬৯০৮ সবিতা গুহ 34093) ৫7100 ০1688 ০079416 %/০0০018700 10118887008, 

0791000 09,08,08, গৃহস্থালী গ জ পত্রমিতালী। 

৬৯১২ সামছুল আলম বোয়ালী (মিঞ্াবাডী ) টাঙ্গাইল বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র 
গ ও চ ছ ঞ ঠ গ। 

৬৯১৭ সৈয়দ খআবুল কাশেম (মিলু) ০1০ টসয়্দ রাস উদ্দীন আহমদ রমনা 

হোটেল জিন্দাবাজার সিঙ্গেট বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক গজ বা ঞ টড ঢ ত দ। 

৬৯১১ স্থধাংশ পট্ুনাযুক ১৫/১ [৭ চেতলাহাট রোড কঙ্গিঃ ১৭ ৩* ব্যবস! চ। 

৬৯৪৪ স্তভাষ চক্র দে হাসপাতাল রোড বরিশাল বাংলাদেশ ২ ব্যবসা চ দ। 

৬৭৪২১ হারাধন বন্মণ বি এম বন্মণ চোড রামেশ্বরপুর ভায়া হাসনাবাদ ২৪ 

পরগণ। ১৯ ছাত্র ক গ ( পাঠ ও 55৮ ) ঞ পত্রপত্রিকা (দ্বেশী ও বিদেশী ) চিঠি লেখা মিতালি । 
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পাত্রক পরিচয় 
দেশ বাংলা 

সাপ্তাহিক ১৬ই জুলাই ১৯৭১ 

সম্পাদক ফেরদোস আহমদ কোরেশী । ১৫ 

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ঢাকা মূল্য ১৫ পয়সা। 
সগ্য স্বাধীনত প্রাপু বাংলাদেশের উন্নঙ্তি 

সংবাদপত্র 

দেশবা"ল। পত্রিকাটি 

অধ” 

কল্প বঞগ্মানে যে ধরণের 

প্রকাশিত হওযা উঠি 

সহ স্বান পুরণ সমর্থ। এক.দশদিত। 

সম্পুণ শিরপেক্ষ দুষ্টিশঙ্গী লয়ে 

পত্রিকাটি আসরে নেমেছে আদর্শবাদী সাথক 

বঞ্িঙ 

সংবাদ বাহর মত। দেশর জন) যা কল্যাণ- 

কর মুন কাঞ%্ি ভা প্রকাশ করত দেশ বাল! 

শংলেশ শুনা । পরক্চাটির টত্ররোঙ্র উন্নাত 

কামশা কাবি। 

বৃ 

সোমাইটি 

পাক্ষিক পাত্রক। 1! সম্পারিক। অনীত! 

থেষ কাযালুমু ৪৯, এন, এন, রোড এল) ১৮ 

কলিকাতা ১১ মুলা ৩* পযসা। 

বাংল! পনিকার ইরাজী নাম (দাখ কিছু 

[বন্ময় সখ্যাটি।ত 

ঝয়েকটি ম্খ-পাঠ; কবিতা আছ এবং শেষ 

কিছু অনজ্ারহক আ্ে। 

খার্ধ করেছি । নতর্মান 

আঙলোচন। এত 

যারা লিখেছেন ভার হঙ্গেন_ সব্ব্রী- 
দিলীপ কুমার ওঝা, হেমন্ত কুমার বেরা, 

অশীন্ভা ঘোষ কিরণ কুমার, স্ধাংশু শেখর 

দাস। পত্রিকাটির পুষ্ঠা সংখ্য। আরও কিছু 

বাড়ালে ভাল হয 

চিহর্থ 

চলচিত্র সাহা, মাসিক, সম্পাদক-- 

এ এল, ভহিকল হুক খান | প্রধান 

কারধালয় ৫৩. দান শাথ সডক, ঢাকা 7 

মূপ্র্য ৬০ পয়স।। কলকাতার ঠিকান। & 

অমরেট ফাষ্ট লেন ইণ্টাল। কঁলকাঙা।-_-১৪ 

সৃতি কো এ পত্রিকাটিকে ছুই বাংলার 

মিলন সেতু ধবল! ঢচলে। আছ্প্রান্ত পড়ে 

দেখেছি । সম্পাদন" নিখুত এখং প্রাতিটি 

লেখার সাহিত্যিক মুল্য আছে। শ্রীমতা 

শৈলস,ত1 দেবীর মূল রচনা অবলম্বনে এব" 
রেজাউল হক মাণ'কর সাক গ্রন্থনায় 

অনেকে দিনের হারিয়ে যাওয়। স্থমাযুন 

কবির ও শামি দাসের মিজন চিত্রটি 

চমতকার ফ.্টে উঠছে। 
শিক্ষিত সমাজের 

চালু হাব 

আশুজগাতিক বিবাহ 

অণনক দিন থেকে 

যতীন্দ্র মোহন 

সেনগুপ্ত, বিনয় সরকার, কাজীনজরুল ইদলাম 

মাধ্য 

আমর। 

১১৬ 



পত্রিকা পরিচয় 

রবখিশংয়,। আসফ আলি প্রভৃতির আন্তর্জাতিক 

ধিবাহ দেখেছি ও শুনেছি । কিন্তু ভুমায়,ন 

কৰির ও শগ্ডেদাসের আন্তর্জাতিক বিবাহের 

মধ্য একটা [বশিষ আরশের সাক্ষাৎ পাই। 

পশ্চিম বাণঙায় শাগী সমান্ডে 

দন উপাস্থৃভ হয়ে 

৬্বণী ঈশ্বএ৮৪ন্দ্র বিদ্য সাগ' এও 

শন শিখে শিষাতিঠা 

এক সময় 

উত্থ।ন 

এক দল 

৮এএ পতনের 

চল 

ধগুক ভাঙ্গা শাখাকুল 

1 ব16 পাত জল) 

০৮1 

ত।4 

৭৭” খনপ্াম ধন্য 

৬ আগে অন্েকে। 

গড আপল জাযগায 

"1 দেবু।ও কও | এত লজ চপল 

শা দাস, শলপী আআ শাক্জতা দাস, 

দপা 

আর 

দেবী 

নারী 

গেল । 

পাথাত তুষ্ট 

সাহত্যক শিকপম। 

বিরুদ্ধে দাভালেশ 

একজনু প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্বপা 

সনাভনাদেঞএ চে 

প্রগাতর সমস্ত প্রস্তাব শাকচ হয়ে 

|+গ্ক প্রগতির আদশকে অক্ষ 

ঠকণ বোাদ্রাহ ঘোষণা করে াধবাহ বন্ধন 

আবদ্ধ হুন। বহুদিনের পঞ্ক এই ম্মৃতি - 

টারণ প্রগাত পস্থী প্রত্যেক শারীকে উদ্দ্ধ 

করবে। 

ন আরো অনেকে । 

এর পরু আলি গল্লের কথায়। কুমারেশ 

চকুবতীর অন্ধকারে আবে? জীবনময় 

দাতর 'মেকী' এবং টৈয়দ কওসর জামালের 

'বশানী” প্রথম শ্রেণীর ফ্োোটগল্সপ বলা ১লে। 
ও,র খৈয়ামের কবিতার অনুবাদ বেশ ভাল 

লাগল | অনেক টিনের পর খান্ঠি ঘোষ 

ও নরেন দেবের 

পডয়ে দেয়। 

গমর খৈয়ামকে মনে 

পিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা, চিঠি পত্রের 
ড৭এ আকরণায়। পাএকাটির সনণাঙ্গান উন্নতি 
ঞনলাকাণ। 

আতলোচলার জনা বনু পত্র পত্রিক। 
লাপামতাএ দপ্ুর মভ্াত রুয়োছ। এক 
সব) সবগলর আলোচনা করা সম্ভব 
নয়। তাই সেগলি বাকী রইল পরবস্তণ 
সখ্যাম তার্দের আলোচনা প্রকাশ কর! 
হবে। 

দিশারী 

-2 প্রাপ্ধি ত্বীকার £-_ 

মানসিক আযষাঢ শ্রাবরণ। সম্পাদক এ এম 

দাউদ। সাউথ সেন্টাল ফ্োড, খুলনা থেকে 
গুকাশিত | মুলা ৬* পয়স।। 
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প্রতিযোগিত। 

১৩৭৯ সংখা 

বাধষিক ধাধা 

শুবকরা হয়েছে বৈশাখ জ্যৈ 

একটি ভুল যাবেনা 

[তান পা;বন ৫০ টকা, একটি ভুল পাবেন 

তৃতীয 

(থক। যাাএ ধাাধাও 

১৫ টাকা, ছুটি ভুলে ১৫ ঢাকা এবং তিনটি 

গুলে ১০ টাকা। উদ্ভর গুলি নধারিত 

সমায আসা চঢাই। প্রায় প্রত্যেক মিহতাকে 

পিপিমিত। সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি 

কোন মিক্ঞা ডাক গোলযোগের জন্য পঞ্রিক। 

না পান তবে বাংল। দ্বিমাসিকের শেষ মাসে 

বেজিষ্ট ড খরচ 

ঝাবদ ১১০ পয়সা পাঠিয় দিলে স'ঘ সঙ্গে 

সাঙ্গ পত্রিকাটি রেঞ্জিট্রী কার নিন্াকে পাঠিযু 

৯৫ তারিখের মধো সংঘক 

দবে। যাদের চদার মেয়াদ দু মাসর 

বেশী পার হয় যাবে তাদের ধাধ। প্রত্তি- 

যোগিতায় অশ গ্রহণ 

হবে না। 

কত দেওয়। সন্তুং 

প্রতিযোগিতায় যেকান শ্রেণীতে একা ধিক 
মিত। যদ্দি পুরক্কার প্রাথণী হন তবে সংঘ 
লটাধীর মাধ্যমে বাচাই করে একজন মিতাকে 
পুরস্কারের পুরো টাকাঢাই দেবে। প্রতি-। 
যোগিভায় উণ্তীণ প্রত্যেক সভ্য সভ্যার 
পাম ও সদস্য স'থ]া পত্রিকায় যথাক্রমে 
প্রকাশ করা হবে। 

শ্ম্িঞ্িখিত ধাধাগ্ণির উত্তর ২৫শ 
কাতিক ১৩৭৯ এর মধো সণঘর কার্যালয়ে 
পৌষ্ান চাই। এই লঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক 
ধাধ! পাঠাতে মন্ুরোধ জানাচ্ছি। 

১১৮ 



মজার ধাধা 

১১। চিনির সের ঢার আনা, চিডের 

সের ছ' আনা ও দৈ পয়সা পয়স| (পুরান 

পয়স। ) দশ পয়সায় আডাই সের জিশিষ 

কিনতে হাল কোনটা কতখানি নিতে হবে! 

বি ৪৫৫৮ প্রদীপ চন্র রায় 

১১1 সন্তান লইয়। কোলে 

জন্মি আমি গাঞ্চে 

দেখিতে পাইনা হায় 

(তবু) শত চোখ আছ 

রসে ভরা যে আমি 

ফল বলে গণ্য 

কি আমার পরি5য 

বলে হও ধন্য। 

৬৭৩৫ দীপক কুমার দে 

১৩। ছু ডলে! মুখে ঠোটটি কাটা 

হেট মুখেতে চলে 

কালে। পানীর কাছে গিয়ে 

মুণ্ড ডোবায় জলে। 

৬৬৮৪ সুপ্রিয় কুমার মহিস্ত। 

১৪। তিন অক্ষর নাম মোর 

থাকি বুক্ষ শাখ 

তৃভীয় ত্যাজিলে সবে 
যতনে রাখে 

দ্বিতীয় না থাকে 

যদি প্রায় ব্যাঘাত 

আদ্যাক্ষর ত্যাজি শুনি 

যনে দিবে হাত। 

৬৮৪১ মপিলাল দাস 

১৫। হাত নেই, পা নেই, 

যার শুধু মাথ।! 

ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে 

আসেন সব ভ্রাতা, 

নর বাল আমি নেব ন্রা. 

নারী ভাবি আমি 

অহমিচা দেখে শুধু 

হেসে মরি আমি। 

বি ৬৩৫১ শংকর ব্যানাজণ 

ধশধার উত্তর 

লিপিমিতা ১৩শ বধ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত 

ধাধাগুজির উত্তর এইবপ £-- 

শেখ মুঞ্জিি। ৮) 
ঢাক। 

৬) পালন, ৭৭) 

লোধন, ৯) শাখামগ। ১০) 

দিয়েছেন-- ৬৫৫৭ 

দেবাশিস রাছু লল্ম্লীকাস্ত ভট্টাচার্য, 

কল্যাণ কুমার দত্ধদ ৬৮৮৯ দীপক 
প্রদোতৎ কুমার মিত্র। ৬৬৩৮৪ 
৬৬৩৩ ফগ্গিদ। বেগম। 

যার। 

৬৩৫৮৯ 

পণশচটি উত্তর 

৬৫৯৩ 

মিশ্র, 

স্প্রিয় মহন্ত, 

৬৭১৪ 

১৪৯ 



যঙ্জার 

ঢরাটি উত্তর দিয়েছেন ১--- 

ধাধ। 

অজয় কুমার হালদার, ৬৮৫১ মপিলাল দাস। 
৬৭৩৫ দীপক কুমার দে। 

৬৪৫৯ ভূ্দেবচন্দ্র চন্র্র, বি ৩৪১৮ অমল 

কুমার বসব, ৬৮৮৫ প্রদদীপ দত্ত ৬৭১২ হুটি উপর দ্িয্পেছেন :_ 
হারাধন বশ্মন। 

৬৭৪৬ ন্তত্রত মেন, ৬১৩৩ অবনী ভূষণ 
তিশ্টি উত্তপ [দয়েছচেন £- ্ 

বসাক, ৬১৫৩ দীপক চক্র পোদ্দার, ৬৬৫৮ 

৬৮১৯ স্ভাপস কুমার ভট্রাচধ,। ৬৭৯৮ সুলীর চত্দ্র বাগচী, বি ৪৫৫৮ প্রদীপচন্দ্র রায়। 

রানাঘর 

গোপা মুখোপাধ্যায় 

হাওড়া । 

ইলিশমাছের পাটারী 

উপকরণ :-- কিছু কাটা ইলিশ মাছের 

টুকরো, পেয়াজ, আদা, লঙ্কা কুর্চো, নুন, 

মিষ্টি (একটু বেশী পরিমাণে) সরষে বাট। 
ও কাচা তেল। 

প্রস্তুত প্রণালী :-- 

প্রথমে ইলিশ মান্ধের টুকরোগুলি একটি 
কান। উচু থালায় সাজিয় ভাতে পেয়াজ 

আরা লক্ক। কুচে! স্ুন শিষ্টি আন্দাজ মতন 

দিয়ে গিন। ভান্রপন্প বেশ খানিকট! সরষে 

বাট। দিয়ে ভাল ভাবে দ্বেখে নিন। 

এখন একটি ৰড় ডেকচিতে গরম জল 

ফ,টতে দিন।-তায়পর একটি কৌটার মধ্যে 
এ মশলামাথা মাছগ্ডলি সাজিয়ে € একটু 
বেশি পরিমাণে) তেল ঢেলে দিয়ে কৌটার 
ঢাকাটি ভালভাবে বন্ধ করে এ ফ,টন্ত জলের 
ভাপ বসিয়ে সিদ্ধ করে নিন । (দেখবেন 

যেন কোটার মধ্যে ডেকচির ফ.টস্ত জল ন৷ 

২৯০ 



হাযির 

ঢুকতে পারে) এটি ভাতের সংগে পরিবেশন 

করলে ভালই লাশগবে। 

গতবারের ইলিশ মাছের লেবু ঝোল 

খেয়ে অদেক মিঙ্াই আমায় 'গ্রাণ্ড হয়েছে' 

বলে জানায় [লেপ | ওট। মিতাদের মনে 

আচে বলেই তর লিখলাম না। ইচ্ছ। 

হন্জে একদিন গুটাও ঝালিযে নিতে পারেন। 

ইলিশ মান্ছটাতো আর সার বছর মেলেনী। 

ইঞ্সিশের সঙ্গে 

অনেকে তফাৎ 

গ।র॥ [মঙ্গজেও অনময়ের 

সম এঞক্ ভাঙশর স্বাদের 

থ।.ক । 

ইালল মাঞ্ছের ফাই 

উপকণণ:; বেশ ভাল ইঙ্গিশ মাছেৰ 

পেট [দকট।, আদা, পেয়াজ, রসুন পাঙি- 

লেবু ডিম ও জি ডর গুতো এবং তেল। 

প্রস্ত,ত প্রণাল] :- প্রথমে ইলিশ মাছের 

পেটের দিকঢা যেভাবে কাটে সেহ ভাবে 

কাট এ কাট মা.ছর 

টৃপোটাব মধ্যে দযে কেটে এক একটি 

টুকরোকে তুখানা করে শিন। 

& এবার এ পাতল। করে কাটা মাছ 
গুলাম়ু আদা পেয়াজ লেবুরনস ও রম্্রনের 

| রস দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর মাথার 

কাট। ৰা এ জাতীয় কিছু [দয়ে টুকরে। 

লাকে ফ.টে। কুটে। করে নন। 

বেশ ভাল ভাবে ভিজে গেঙ্গে ডিম ভেঙে 

ফেটিয়ে নিন | এৰং চিডে ভেজে গুড়ো করে 
538 

[নপগ । ভাখএশপর 

৯০ 

এবারে মাছের টুকরোগ,লো ডিমের 
গলোয় ডুবিয়ে চিড়ে গড়োতে মাথিয়ে 
নিযে ভেজে ভেজে গরম গরম পরিবেশন 
করুন। 

ছানার মুড়কি 
উপকরণ :-- ভালু হধের (টাইট করে 

বাধা) ছানা, পারমান মত, ঘন চিনির 
রস এবং [ঘ। 

প্রস্ত,ত প্রণালী £_ প্রথমে ছানা কাটিয়ে 
খুব আলগা করে একটি পুটাল করে জল্পু 
ঝরত দিন । জল বারে পেজে এবাগ এ 

হাশার পুটালুটিকে শিল হত্)ার্দর মতন 
কিছু ভাগী িশিষের তলায় কিছুক্ষণ চাপ 
দয়ে রাখুন। 

এবাগ ছানাটি ছুরি দিয়ে ছোট ছোট 

(নিমাকর মতন) করে কেটে [ণয়ে ঘিয়ে 

সাদ। সাদ থাকবে ভেজে রলে কুটিয়ে 

শিন। তারপগ সমস্ত রসটাই নেডেনেড়ে 

ও& গায়ে শুকনো কণ্রে ফেলুন। 

ডিম টে 
উপকরণ £-- ডিম দই সরষে বাটা আদা 

বাট। নুন কাচ! লঙ্কা! । 

গ্রস্ত প্রণালী ২-- প্রথমে সব ভিমগুলিকে 

সিদ্ধ করে খোস। ছাভিয়ে চারফালি করে 

কেটে নিন। 

এবার এ এক একটি ট.কয়োকে ঘ্যাসন 



যামাঘর 

গোঙ্গা ফেটিয়ে তাতে ডুবিয়ে ডবিয়ে ভেজে 

তু'ল রাখুন । 

এখন একটি মুখ ভাল ভাবে বন্ধ হয় 

এমন? কৌটায় ডিমগাল দিয়ে অন্য একটি 

পর পারমাণ মত দই সরষে বাটা, আদ। 

অলপ কা5 তেল ম্ুন 

দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে নিয়ে 

কৌটায় ঢেলে দিয়ে ঢাকাটি 
বন্ধ করে দন। - এবার একটি 

পাত্রের উপর এ 

ঢোকে" কৌট।টি 

ফোটার পর 

খত? 

বাট। কুড়ে লক্ক। 

ইত্যাদি 

এ [ডিমের 

তাঞ্কণ্ে 

ফ.টস্ত গণ্ম জলের 

“»কীটটি,ত যেন জল ন। 

বালয়ে দিন । মিশ্টটি পাচেক 

নামিয়ে নিন। 

সুশ্ডর ডাঙ্গের কাটলেট 

উপকরণ :-- মুশুর ডাল ২৫* গ্রাম _ 

পিয়াজ, আদা, ধনে পান্তা, কাচ লক্ষ। 

আটা, মুন, মিষ্টি, বিদ্কুট গ./ডা এবং তেল। 
প্রস্ত,ত প্রণালী :- প্রথমে ডালটা &/৫ 

ঘণ্ট। ভিজিয়ে নিয়ে, কচ। করে অর্থাৎ খুব 

মাহ নয় বেটে রাখুন। 
এবার কডায় তেল দিয়ে তাতে পিয়াজ 

কুঁচো আদা ও লক্ক। কাটা দিয়ে নেডে শিয়ে 
তাতেই ডালবাটা ধনে পাত। কুর্চো নুন, 

মিষ্টি দয়ে ভাল ভাবে কষে তাতে [কিছুটা 

দিয়ে হেশ করে নেডে একটু শক্ত 

করে নিন যাতে ঞাটলেটট গভাত গেলে ন! 

আট। 

ভেঙে যায়। 

এখন এ দিয়েই কাটলেট গড়ে এ্যায়া" 

রুটের গোলায় কিংবা! ডিমের গোলায় ডুবিয়ে 

বিদ্কুটের গ'ভায় মাখিয়ে, গরম তেলে ভেজে, 

গরম থাকতে থাকতে পিবেশন করুন। 

দোসে 

কিমা ময়দ।, ছুধ, 

বাটা, ধনেপাত। 

মাংসের 

উপকরণ: মাংসের 

পেয়াজ, আদ।, কাচাজস্ক। 

কুচো, মিষ্রি)থ ও ডিম। 

প্রস্ত,ভ প্রণ।লী :_ ওুথমে 

করে বেখে দিন। এবার 

ভাতে মরদা তুধ ও নুন 

মিশিয়ে রাখুন । 

এখন কড।যধ ছি 

কুচো আদাব।ট। [য়ে লেডে 

হয়ে এলে, তাতেহ এ [সন্ধা কর! 

ধনেপাত। সুদ মি [দয়ে ভালভাবে কষে 

চপের পুরে মঙন কে শল। 

তারপর ফ্লুহ পু/ানে অল্প [৭ দিয়ে ওই 

ডিম ময়দ। ও হুধেগ গোলাটি ভালভাবে 

ফেটিয়ে নিযে একখানা অমলেটের 

যতন করে, উপয় এ পুর দিয়ে 

দ্বোসেছ মতণ নিযে গরম! 

থাকতে থাঞ্ে পারবেশন করুন। ওহ, 

সঙ্গে একট, চাটনির ব্যবন্থা করছে পারেশ। 

[কমাটি সিদ্ধ 

[ডম ফেিয়ে 

আক্গপাজ মতন 

দিয়ে তাতে পিয়াজ 

নয়ে লাল 

[কম। 

তার 

রোল করে 

৭ 

ৰ 
ৃ 

সস পপ, ০ 

ূ 



অষ্টম বাধিক মিতা 
সযেলন 

লিপিমিতা ১৩/২ সংখায় (আয 

আরা ) অষ্টম বাধিক মিতা সম্মেলনের 

বিস্তৃত বিবঃণণ প্রকাশ কর! হয়েছিল। ন্তুন 
ও পুরাতন মিতা ভাই বোপদেপ উপযুক্ত 
সাড়া পাবার জঙ্চ নীচে উদিখিভ বিবগণ 
পুনরায় প্রকাশ করা হুল। 

আগামী ২রা পৌষ ১৩৭৯ ইংরাজী ১৭ই 

ডিসেম্বর ১৯৭২ রবিবার হাগুড়া থেকে ১৪ 

মাইল দূরে শেওড়াকুলির লাগোয়া বৈদ্য 
বাটীডে জি, টি, রোডের উপর ই্টাণ 

বেলটিং এগ কটন ্িলসের মনোরম উদ্যানে 

সারাদিন ব্যাপী মিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত 

হবার অন্তত ১৫ দিন পুর্বে আমন্ত্রণ লিপির 

সঙ্গে অনুষ্ঠান যে স্থলে হব তার ম্বস্পক্ট 

পথ নিধেশ দেয় থাকবে। টেণ ও 

বাসের লমযু এবং ভাড়ার হার ইত্যাদ 

সবকিছু যোগদানেচ্ছ, [মিতাদেরকে এ সঙ্গে 

ডাক যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

মিতা লশ্মেলন লনকাল ৮ট! থেকে সুরু 

খত 

হবে এবং সন্ধ্যা ৬টা 

শেষ হবে। 

থেকে পটার মধ্যে 

গভা স্থির করেন যে সম্মেলনে 

অংশ গ্রঞণেছ জন্য দক্ষিণার হার প্রতি 

মিত। বা বিশ্বামতা পিছু ৬ টাকা। সভায় 

আরও ঠিক কর! হয় যে, প্রতি সভ্য সভ্যা 
ইচ্ছে করলে ছু জন করে অতিথি আনছে 

পাব্ধেন। তবে অভিথিদেরগ মাথাপিছু ৬ 

টাক! করে দক্ষিণ। দিতে হবে। | 

এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধরণের গান, . 
বাজনা, আবৃত্তি। কৌতুকাভিনয় প্রভৃতি ' 
আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে। যে- 

সকল মিতা ভাই বোন উল্তেখিত বিষয় 
গুলির মধ্যে যে যে বিষয়ে অংশ গ্রহণ 
করতে চান সংঘকে তা ৩*শে কাত্তিক 

ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২ এর 
মধ্যে জানাতে হবে। বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থাও 

থাকবে । মিভাঙ্গের স্বার্থ সংগৃহীত ডাক- 

টিকিট, ভিউকাড বাতাদের সোল আলাক- 
চিজবলী হাতের কাজ ইত্যার্দ সম্মেলনে 
প্রদশন্র বাবস্থ। করা হবে। 

১৩৭৯ 



অষ্টম বার্ষিক মিড! লন্মেলন 

অস্থ্ঠানের দিন মিতারা এ গুলি সঙ্গে 

করে আনবেন এবং যাবার সময় সঙ্গে করে 

নিয়ে যাবেন। সকালে জলযোগ ও মধ্যাহে 

অন্নভোগ ও বিকালে চা পানের ব্যবস্থ। 

থাকবে । মিত। ভাই বোনদেএ প্রতি অন্থু- 

রোধ এই যে যারা এই মতা সম্মেপনে 

যোগদান করতে ইচ্চক তর তেন সম্পা- 

দককে সংঘর কাধালতেও ঠিকানায় ০*শে 

কাটি ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই শাভম্বএ 

জানতে 

অতিথি আনতে চান তারা যেন আতখিতদের 

জাম চিঠিতে অবশ্যই উল্লুথ করেন। দক্ষিণ। 

পশঠাধার শেষ তারিখ ও*শে কান্তিক ১৩৭৯ 

ইংরশজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২। 

১৯৭৯ 

এএএ মধ্যে পেন । যারা সঙ করে 

উপপমিতির গররতরখ ঠক আগামী ৩রা 

১৩৭৯ ইংবাজী ১৯শে নভেম্বর ১৯৭২ 

রধিৰার সংঘের কার্যালয়ে বিকেল ৫ট৷ 

নাগাদ অনুচিত হবে। এদিন উপসমিতির 

সমস্ত সভা সভ্যাদের উপস্থিত থাকতে বিশেষ 

ভাবে অন্রাণাধ জানাচ্ছি। 

অআন 

গ্রীসমীর দে ও শ্রীকলাশী লাহিডী 

যুগ্ম-সম্পাদক 
৬ষ্টম বার্ষিক মিত। সম্মেলন | 

বিশেষ জ্রষ্টব্য ও 
যার ১৫ অআভ্রাণ ১৬৭৯ ইংরাজী ১জ| 

ডিসেম্বর ১৯৭২ এর মধ্যে প্রবেশ গত্র 

ইতারি না পাবেন তার যে সঙ্গে সঙ্গে 

সংহক জানালে সংঘ সেগুলি পুনরায় এক স- 
প্রেস ডাকে পর্ঠাবার ব্যবস্থা! করবে । বিশেষ 

অন্ুবিধা হলে মশি খঅডণপার বুপন অস্থষ্ঠান্ের 

দিন ছায়া প্রান্তে দেখালে প্রচ্েশ পত্র পাবেন 

'অখবা অরুষ্ঠানের পব“দিনে স্বয়ং কাণর্ধালয়ে 
উপস্থিত হয়ে প্রবেশ পত্র "দংগ্রহথ করতে 
পারেন । 

১ 



যে সকল মিতার 

ডাক্টিক্টি পত্র বন্ধু ইভ্যাদি এবং 
হবি আঃ!ঙাকচিত্র, 

যাক! 

বিছ্যায় 

আজ 

ভিকিৎসা 

“৬৪৯৮ 

গন্ন। 

যে সব 'ফষিত। মাটক ও অভিনয় সম্বন্ধ 

আলোচনা ও প্রশ্ন রাখত চান তাদের 

লজ .বি ৩৯১০ গার্থ ব্যান।ঞী "পঞ্জালাশ ক্চপ্ণতে 

চান। 

ঠিকান। পরিবত'ন 
১। ৬৭৩৯ এম' এ, মালেক গ্রামদাপ। 

পোঃ - ফতুল্য।, জেঃ- ঢাকা । 

২। ৬৭৩৪ ক্যাপটে অশোক কুমার 
দাস ৪ 2 0170 070 ৪ ( 981) 0070 (081) 

হর 009 ০ 2 [১80]80 010 56 ৪) ০ 

৩। ৬৩৯৩ হৃরিকুমার পোদ্দার, ঢাকা 

জুয়েলারী ওয়ার্কল ২২০৩ 'কিনারী বাজার, 
পিলী -৬। 

ছধ্যধিথ্রত ভাগ র' লগে 

হণলদার গাজাাপ 'কযুতি 

৪ ॥ ৬৭৮৯ এম. এ. মজিদ ০/০ 12018 

শহীছুলঙ্গাহ এগ ব্রাদা। পে: ভেড়ামার। 

জে - কুতিয়া বাংলাদেশ। 

৫। ৬৮১৬ শিকুমার গোয়েক্ক। 919 

কেমি (ইষ্ডিয়া) কর্পোরেশন ১৯ টাঙ্ষনী 
চক স্ট্রীট, কলিকাতা! - ১৩ | 

৬। ৰি ৬২১২৮ কাল মোহন সেন 
০/০ £91১08]81 ১.০. - ৮0]]52 817901 

68731851548 8850) 

৭। ৬৭৪৫ মহম্মদ আবুল হোসেন 
গ্রাম - কাশানাধথপুত, খান! " আগুরা পোঃ - 

হাজরাপুর জেল! - যশোহর, বাংলাদেশ । 

৮। বি ৬৮১০ - রধীন্দ্রনাথ মুখাজখ ০01০ 

1728 108710807906 0,০0০, 18081081087 

11010 - 4 78190109195 & 

৯) ৬৮০৭ দ্বীপক সাছা 79020 28৩৬ 

212 20875 108691,) 09108,78 1)8808 

এ)ছ078)05 ৬ 8/80858 - 6 0 0 

১০। [বৰ ৫৮৯৬ মাণিকলাল রান ?108 
8,৫19 010 70 0 ড7800805099 6708, 00 ০ 

145 0 
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সঙ ও মিভা সংবাগ্ষ 

সংশোধন ২-- 

সংখা প্রক।শিত 

স্থলে ৬৭৫৬৮ 

৬৮১৬ শিবকুমার 

২৫ হবে, 

নাম ৬৬৬৯ 

-ঃ ভ্রম 

জিপিমিতা ১৩/২ 

মিভাদের পরিচয়ে ৫৭৫৮ 

বিমল কুমার পাল হবে। 

গোয়েছ্কার বয়স ২৯ এর স্থলে 

৬৮০৬ গৌর চন্দ্র বিশ্বাসের 

গৌর চন্দ্র ভড় হযে। 

সংঘে আর নেই £-- 

৬৮৭৩ শিখ। মহিস্ত। 

হার! 

হয়েছেন তাদেরকে আমরা 

গত ১৫ই 

বিশ্বমিত! 

সংঘের হু বৎলরের চাদ দিয়ে 

স্থায়ী সভা 

বিশ্বমিতা নামে অভিষ্থিত করি। 

ভ'ত্বর ১৪৭৯ পরধস্ত যে কব জন 

পেয়েছি তাদের নাম সদস্য 

দেওয়া হুল। 

সববশ্ী -৬১৭২ তোজাম্মেল হক, ৬৭৫৮ 
বিমল কুমার, পা ও ৬৮১৭ রবীন্দ্রনাথ 

মুখাজ। 

খিশ্বমিতা হবান্ধ পর লংঘকে পত্র পত্রিকার 

নিবর্াহের জনক বাৎপপিক াদা আট 

পাঠালেই চলবে । আশাকরি সংঘ 
এবার অধিকতর বিশ্বমিত। লাভে সক্ষম হুবে। 

সংখ্যা নীচে 

ধয্ 

টাক। 

লিপিখিতাকে যারা সাহায্য 

করেছেন 

গত ১১ছু ভাদ্র ১৪৭৯ পরধস্ত সাহ্াযা 

বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব 

নীে দেওয়। হল । 

সববপ্ভ্রী বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীযোদ গোপাজ জে 

২৪ টাক, বি ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাজ ৬ 

টাকা, ৬৩১৬ ইজা সেন ১ টাকা, ৬৩৩৯ 

বন্ধিমচন্্র দে ৫* পলুস।। 

লিপিহ্িভার সাহায্য ভাগুারে মোট ৩২ 

টাক। ৫* পরমা পাওয়া গেছে । গতবার়ে 

গাছাব্ায ভাগুারে যোট ৫৪৫-৬৮ পয়লা! জম। 

ছিল। ম্তরাং এ পর্যস্ত সাহায্য ভাগারে 

মোট ৫৮১১৮ পল্প়স৷ জমা কইল । সভ্য 

সভ্যাদের নিকট যে চান পাওয়া যায় ভার 

দ্বার! পাত্রকার সমস্ত ব্যর তার ঝগন কর 

অস্ভ্ভব যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ কর। 

চচ্চে ভার জন্য আধিক সচ্ছলত। একান্ত 
আবশ্যক । শুভাঞ্ভক্ষী উৎতলাহী মিভাদের 

অনুরোধে লিপিমিতার সাহাষ) ভাণ্ডার খোল। 

হয়েছে। 

আশাকন্িা মতা ভাই - ৰোনেরা 

সুঘাঞ্ী আথিক লাস্ায)য কনে লিপামতাকে 

দার্থায়, ও শ্রীবৃদ্ধির পথে চাপ্রিক্ৎ করবেন। 

সাধ্যা- 



& 

অফ বাঁধিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা 

প্রধান পৃ্পোষক ও বি ১৬১ ডাঃ ক্ষীরোদ 
গোপাল দে'র সৌজন্যে বিষমিতাপি সঙ্ঘব 
আংল্রাক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। 
এবারের বিষয় হল প্রথ্থিবীর যে কোন স্থানের 
প্রাকৃতিক দশা । আলাক চিত্রটি ২০শে পেষ 

১৩৭৯ বঝঙ্গ|কার মধ্য সঘেও ঠিকানায় 

সম্পাদকের ন।মে পাঠান্তে ঠবে ছবির মাপ 

পাসপোর্ট সইঞ্জ অ'পক্ষা ক্ছু পড় হওয়া 

বাঞ্চনীয় তব আধখানা পোষ্ট কাডের চেয়ে 

যেন হড ৭ হয়। ছরবর পেছনে প্রেরকের 

নাম ও সদসা সংখা! অবশ্য টললখ থাকবে। 

সভা - সভ্য। একটির বেশী আলোক 

পাঠাতে পারবেন না। 

চিত্র 

এই প্রতঠিযোগতায় ছুটি পুঃস্কার আছে। 

প্রথমটি কুড়ি টাক. দ্বিতীয়টি দশ টাক]1। 
পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগাল লপিমিঠার উপযুক্ত 

স্থানে প্রকাশ ঝরা প্রতিযোগিতার 

পর যার। আলোক চিত্র ফেংৎ চান তার! 

রেজি, খরচ বাবদ ১-৩* পয়সার ডাকটিকিট 

পাঠিয়ে দেবেন; সঙ্ঘ আলোকচিত্রটি নিবন্ধিত 
করে পাঠিয়ে দেবে। 

হারব। 

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোণিত৷ 

অস্ধিক ১৯০০৭ হাজার শাবকার মধ্ো 

হাসারসাত্মক বিষয় অবক্ষ্বনে একটি মৌলিক 

ষ্টেট গল্প রচনা! করে ১*শৈ পৌষ ১৩৭৯ 

বঙ্জগাবেের মাধ্য সম্পাদকের নামে সংঘের 

ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 

এ্ট প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার আছে। 

প্রথমটি কুডি টাকা, দ্বিতীঞটি ' দীক্ষা টা 

কেবলমাত্র সংঘর সত্য - লঙ11'দ& রচনাই 

গুহীত হবে। 

প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে 

তারা যেন তাদের রচনা! নকল রেখে পাঠান । 

কোন বুচনাই পরে ফেরৎ পাঠান লম্ভব 

হবে না, পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা ছুটি লিপি- 

মিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের 

থাকবে। 

২২৭ 



পুজার ছুটি 

আলম 

১৬৭৯ ইং 

পূজা উপলগ্ষ্ে 

১৪ই আরকরীবর 

১৭০ আশ্বিন 

১৯৭১ শনিবার 

খেকে ১,ই কাঞ্িক ১৩৭৯ সং *৭শে অক্টোবর 

১৯৭২ শুক্রবার পর্যস্ত বিশ্বমিতার্সি সঙ্ঘ ও 

লিপিমিতার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। 

- স্ব; বিঃ মি সং 

৬শাক্তিদবী স্মরণে অন্ন প্রতিযোগিতা ১-- 

লিপিমিতার পরবর্তণা সংখ্যায় অর্থাৎ 

১৩৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। 

মনোনীত রচনাবলী 

লিপিমিায় প্রকাশের জমা যে সকল অমল বনু, লি ৫৫৯ রভিত কুষার দত, 

রচন। সংঘে এসেছে সেগুঙির মধ্যে মনোনীত 

রচনাবলীর লেখক লেখিকাদের নাম দেওয়। 

হল। লেখাগুলি পরধায়ক্রংম লিপিমিতায় 

প্রকাশ করা হবে। 

সধ্বনশ্ত্রী ৬৬৮৩ দেবদাল লায়। ৬৬০৮ 

ত্বত্ত রায়, বি ৫৬৯৫ ন্তরভাব ব্যানাজশ. 

৬৩৬ গোপা ভট্টাচাখ্য, ৬৬৯১ অলক 

চাটাজপ, বি ৫৫৪৬ প্রণব বায়, ৫৬৯৪ গ্রবীর 

কুমার লিনন্থা। ৫৬৮১ জীবন ভদ্র, বি ২৪১৮ 

৬৬২২ অজিত নিয়োগা। ৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ। 

৬৫১৬ শ্যামল ব্যানাজা। ৬৫৪৭ দ্েবাশিপ 

চ্যাটান্জীঁ, ৬৬৪৫ অসিতবরণ হাজরা, ৬৮৫৩ 

পল্টু, মুখাজ, বি ৫৫ অরুণ চট্টোপাধ্যায়, 
৬৮৩* তরুণ ব্যানাজী, ৬৪৬৬ বরুণ কুফার 

দত, ৬৭৮৭ মোঃ কাঙ্রুজ্ভামান, ৬৫৮৯ 
জন্ম্ীকাস্ত ভট্টাচাখ, ৬৮৪৭ আঙনিত চ্যাটাজশ, 
৩৩৫৪ তিমিরেচ্দু হিশ্বাস, ৬৩২২৬ জোক 

মজুমার, শিপ্রণ মুখাজ? ৬৬৫৬ 
সমরেশ মণ্ডলত ৬৭৫৮ বিমঙ্গ কুমার পাঙ্, 

৬৬৩৯ 

ক) শটে 



মনোনীত কড়নাবলী 

১৬৬৮৬ 

হেস, 

দেবশিলস ভট্াচার্ব, ৬৬১০ বুলবুল 
৬৭১৩ শ্যামল কুমার কির, ৬৪৮৭ 

এম, সি, মাক্সা, ৬৪১২ বীরেন দাস, ৬৬৭২ 

সফিকুল বিশ্বাস, ৬৩১৯ স্তরনীল দত্ত, বি ৫৪০৯ 

পান্নাল্লাল ঘোষ, ৬৯১৭ প্রদীপ কুমার মিত্র, 

৬৫৪৪ অশোক দাশগুগু, ৬৬৯৯ চগ্ডিক! প্রসাদ 

ঘোষাল, বি ৫৮৯৭ নরেজ্র দেব শর্মা বি ৪৯৪৮ 

শ্যামাপ্রসাথ বনু, ৬৪৭২ প্রদীপ দান, বি৫৩১৯ 

অতীন চৌধুগী। 

অশ্ষনোনীত রচনাবলী 

লিশিনিতায় প্রকাশের 

»চন। এসেছে । 

জন বন্ধ মিতা 

কিস্তি আনান ভুঃখের সঙ্গে 

ভানাচিচ যে, আধিজ্ঞা্প 45৭1 আমনোনীও 

| ইওয়ায় পর্তিকায় প্রকাশ করা »ম্ভথ হল না। 

সমস্ত অমনোনীত রচনার আগুলাচন। করা 

সত নয়। এখান করেকজ মিজ্ার রচনা 

সংক্ষেপে কিছু আলোচন। হল। এও 

দর বাকী মগ্ডাঞা। অ৫মাননীত হওয়ার কারণ 

অনায়ালে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে 
রন পাঠাবার সমর তায় লতর্কত। অবজদ্বন 

কর। 

করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমলোনাত 

ঘচনার নাম ও রচগ্সিতার আদ বর্ণ উল্লেখ 

কর! হল। 

বিত্রত বেকার পো ন! চা 

গল্পাংশ মামুলি এবং 

পুশরাবৃত্তি আ.তিকটু । 

কয়েকটি অং.শর 

২২৪ 

একটি আঃলো5চন। নি জাদে না 

আলোন্ঞত ক্ষেত প্রশ্থোত্বরের আসর 

মো?টই জমেনি। প্রশ্ন ও উত্তরগুধ্ধি আরে! 
স্পষ্ট ও অধিকতর যুক্তিসহ হওয়া আবশ্যক। 

ঘটনার মাধামে পরিন্ধশিত হচ্গে ভাল 

হত। 

অফিল টাইম গো যুসেন ই 
উপস্ংহখর অসমাপ্ত। 

সমাজ ও ধম বেরাব! 

রচনাটি মূল্যবান কিন্ত মাঝে মাঝোবাক্য 
বিন্যাসে অসঙ্গতি উদ্ধ.তিতে ত্রুটি ও বর্ণাশুদ্ধি 
রয়েছে। 

উপেক্ষিতা সু ভ 

গল্লাংশ অসঙ্গতিভে পূর্ণ রেবার চগ্দিত্র 



অমনোনীত অচমাধলী 

ঠিক মত চিত্রিত হয়নি । ভাছাড বর্ণাশুদ্ধি 

'আছে। 

ঘুণার নয়নে মিলিটাৰী 'অকুকু 

গল্প দানা বেধ ওঠেন »5না শৈলী 

ভুবল। তাছাড। ভাষায় গুরু 6গালী দোষ 

আচে । 

মেঘলা আকাশ ই সে 

গল্লাংশ মামুলি এবং কোন 

জাগায় লা। 

কৌতুহল 

নতুন বছরে দতুন রাষ্ট্র জনা দা 

বতহাসক রচনাটিতে তথ্যগ,লি ন্ৃবিনাস্ত 

নয় | বাকা রটনার ত্র,টি ও গুরু চণ্ডালি 

দোষ বিদ্যমান। 

শিক্ষক মশাই প্র কু সী 

লেখাটিক্ নক.স1 শ্রেণীর হলেও কৌতুহল 

স্-দ্রকের সামানা কিছু অণশ থাক! উচিভ 

চিল । জাাডা গ্ক চগুালি দোষ আছে। 

ভাগ্য আআ ভূ ব 
গল্পটি মাধুরহীন। তাছাভা 

ও গ.রু চণ্ডালি দোষ আচে। 

বাংলাদেশ আ কু স 

এ ধরণেত কৰিতা বন্তমানে চলে না। 

বণণশুদ্ধি 

রক্ত ঠিলক ভাল শব্া। 

ঝবিঠাটিত ২৪ পংক্তির বেশী আছ্ে। 

বৃন্ত চা দী চ পো 

ভাব সুস্পষ্ট কিন্ত প্রকাশ ভঙ্গীতে গুটি 
আছে। 

হে বিদেশী পথিক গো অ 
শব বিন্যাসে ত্রুটি আছে। 

শুভ নববর্ষে ম্থ ভ 

কবিতাটি ন্ুুন্দর হয়েছে তবে মাঝেমাঝে 

ছন্দ পতন ঘটেছে। 

সার্থক লিপিমিত। বি চৌ 

বিষয়বস্তূতে বিশেষ কিছুনেই। 

প্রথম প্রেম বি কু ব্যা 

শব বিশ্তাসে অসঙ্গতি ও বছ বানান 
ভুল। 

ভাবিয়! দেখে বন্ধু স্ব ম 

স্থানে স্থানে শক বিন্যাস ঠিক হয়নি। 
প্রার্থপা স পা 

এই ধরণেএ কবিতা বতণমানে চলেনা । 

খাযথার পঞ্জজ যো না৷ 

ভাব ও ভাবা অস্পষ্ট। বণাশুদ্ধিঃ। 
আছে। 

নজরুল স্মরণে ক আ র 

কৰিতাটি দীর্ঘ হয়েছে। 

পৃররাগ সা কু তা 

ছন্দ পত্তন ঘটছে তা ছাড। বণ? শুঞ্ছি 

আছে। 
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সুরলোকে ইন্দ্র পতন 

মতের স্ুরলোকে সস! ইক্জ্রপতন ঘটল, 

গন্ত ই সেপটেম্বর বুধবার রাত ১১ট! 

১০ মিনিট নাগাৎ মধ্যপ্রদেশে মাইছার রাজ্যে 

ম্দিন। ভবনে শ্রেষ্ঠ নুরসাধক বিখ্যাত 

সযোদী ওস্তাদ আলাউদ্দিন থা! ১০৩ বংলর 

বসে মানবলালা লংবরণ করয়েন। সাধকের 

পক্ষে এই দীর্ঘায়, লাভ ভারতের ইতিহাসে 

বিশ্ল। তার মহাপ্রশ্াণে আমর! ক্ষ 

হইনি । ভবে ভার মত গুণীর ভিরোধানে 

বাথ। পেয়েছি হথেষ্ট। মনে হয় ভার 

ভিরোধানে। সঙ্গে ভাগ্বতীয় নঙ্জীতধারার ও 

একটি বুগ শেষ হয়ে গেল। 

বাঞ্িত জক্ষ্যে পৌছিবার জম্য তার 

জীবন সংগ্রাম যেমন বিচিজ ভার বংশ পরি5য়ও 

ভেমনই অন্তত, প্রায় হুশ বৎসর পুর্ব 
পৃ পুরুষ হিন্দু ব্রাঙ্ষণ বংশী দীনন্মথ" 

দেবশম বাস করতেন পুর্বঙ্গের এক 

গগুগ্রামে নাম তার সুলুক। লংসারে ভান 
সত্রী ও এক পুত্র ছাড়া আর কেউছিল না! 

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি গ্রাম ছেড়ে পুত্রকে 
নিয়ে শ্রীহটে উপস্থিত হন এবং স্থানীল্প 

এক কালী মন্দিরে আঙয় গ্রহণ করেন। 

মায়ের প্রতি ভার অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি 

শান্ধ! দেখে গ্রামের সকলেই তার ভক্ত হয়ে 

উঠল । এ গ্রামের চারপাশে কিছু আদিম 

জাতি কুকি বাল করত। কুকির অভ্যস্ত 
ন্চির ছিল। নরহত্যায় এর। সিদ্ধহত্ত। 
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বিশ্বদূতের আলসরে 

এদের ৰাপ ম! বৃদ্ধ হয়ে গেলে এর। 

পরমোৎসাহে তাদেরকে হত্যা করে নিজেদের 

মধো ভোজ লাগিয়ে দিনত এদর ধাপ্ণা 

এককালে বাপ ম! যেমন তাদেরকে পেটে 

ছেখেছিলেন, এরাঞ তেমনি অস্তিমে ওদেরকে 

পেটেপুরে পুণ্য সঞ্চয় করবে । এই হুর্ধ 
কারি কুকিরাও সাধু দীননাথের অনুগণ 

হয়ে পড়ল যে কোন [খপ আপনে দীশনাথ 

সর্ধদ1 সাধ্যানুযঘায়ী এদেরকে সাহ্থায্য 

করতেন দীননাথের পুত্রও ক্রমশ বড হয়ে 

উঠল শক্তি সাহন ও বুদ্ধিবলে চে একদিন 
কুকিদের নেতা হয়ে উঠল এবং তাদের 

একত্রঙ করে এক শক্তিশালী ডাকাত দল 

তৈরী কুরল। পঘুডাকাত, ভবাশী পাঠঞ্ 
প্রভৃতির দলের নীতি নিয়ে কুঁকদের দল 

কাজ শুরু করল। পথে সরকারী খানা লুঠ 

ধনীর গুছে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি, অতকিতে 

বিদেশী বণিকর্দের কুঠি লুট এমনি আগপ 
কঙক। তাৰ লগন অপহরণের অথলামগ্রী 

পরে গরীৰ গ্রামবাসীদের মধ্যে বি6ক্ষণতাগ্ 

সঙ্গে বণ্টন করে দত, কিন্তু দীননাথ এতে 

খুশী হতে পারলেন না। [তনি পুত্রকে এ 
পথ ত্যাগ করতে অনুরোধ বঁরলেন, পুএ 

পিতার কথায় কর্ণপাত করল না। অগত্য। 

দ্ীনসাথ মনের 2: দেশত্যাগী হলেন। 

একদিন এক অস্কুত ঘটনা ঘটে গেল। 

্টহট্রের এক ধনী পাগবারে জানিয়ে দেওয়। 

হোল, অমুক তারিখের রাজে তাদের বাভীতে 
ডাকাতি করা হুবে। নিধণারিত 

দজাপাঁঙসহ কুকির দল গিয়ে 

কি আশ্চর্য । গৃহ একদম শুন্য, ধনতত 

অলঙ্কার তো দুগের কথা, বাড়ীর সাধারণ 

দেই, কেবল একটি ঘরে 

পালকের এক শিশুকন্যা নিশ্চিন্তে 

ঘুযুচ্চে। উপায়াস্তর না দেখে দলপতি 
কন্যাটিক্ক সগৃহে নিয়ে গেল এবং নিজের 

একমাত্র পুত্রের সঙ্গে তাকেও পালন করতে 

লাগলো । 

রাজ্রে 

হাজির কিন্তু 

আআ সবারবপত্রেপ্ 

উপর 

এই সময় বাংল তথা ভারতের রাজনৈস্ভিক 

পটভূমি পালটাতে শুর কগেছে। তারতেগ 

পুব।ঞ্চল থেকে নবাবী আমল অস্তমিত। 

হংগাজের শাগযাকাশে তখন অকুনোদয় খচছে। 

পলাশী রণাঙ্গনে ক্হভের জয়লাতের পুর 

বা'ল। ও [বগারের পথথাট বিপদশুস্য করবার 

জন্য চোর ডাকাত গুণ্ডা অবিলম্বে গ্রেণ্চার 

করে একবারে ফালিকাঠে ঝোলাবার কডা 

আদেশ বেরুল | এই আদেশ শোনামান্র 

দাদনাথেযস পুত্ত আত্মগোপন করবার জন্চ 

ইললাম ধম” গ্রহণ কণ্ধে লিরাজু নাম থাপ 

কল, শুধু তাই নয় । ডাকাতি ছেড়ে 

দলঙেজে দিয়ে একবারে সোজা আগরকলার 

শিবপুরে কিছু জমি শিন্টে চাসবাল শুক 

করে দিলে । লিরাজু ডাকাত একেবারে 

সাধারণ গৃহস্থ চাধী হয়ে নতুণ ভাবে 
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বিশ্বপূতের আরে 

জীবনযাপন আরম করল, পরে লিনা 

পালিত। কল্টার সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ দিয়ে 

ধমণ্কমে মন দিলেন। 

কালক্রমে এই দম্পতির ঘরে তিন পুত্র 
আসে এদেপ নাম হোল যথাক্রমে আলা 

মহম্মদ, সালী মহম্মদ, আকফর মহম্মদ, 

জাফরের ছেলে সাদার হোসেন, তার ছেলে 

সহ খা! বা সাধু খা। সছ্ খা সাধু 

প্রকান্তর ছিলেন তাই লোকে তাকে সছু খা 

বলে ডাকত । 

এই সু খাঁর পাচ পুত্র ও ছুই কন্যা! 

হয়। পাচ পুজ্ঞের শাম যথাক্রমে শমীরদ্দীন 

আফতাঞ্উদ্দিন, আলাউদ্দিন, নায়েবউদ্দিনঃ 

জামাত মালী, এবং জেয কন্যার শাম 

নখুমাঞতী | 

পিতা! সহু খ1 গানবাজনার বিশেষ ভক্ত 
ছিলেন। তখন বিরপ,রার রাজপ্রালাদে রবাবা 

কাশেম আলীর খুব কদন ছিল। সহ খ! 

কাশেম আলীর বাজন। শুনতে খুব 
াজবাসতেন। সাত খ। পরে কাশেম আলার 

শিষাত্ব গ্রহণ করেন মধ্যমপ্ন্ আফতার- 

উদ্দিনকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য [তান 

কায়ওজল লঙগীত্বত্ নিযুক্ত ক»য়োছিলেন। 

তত্তীয় পুত্র আলাউদ্দিন শৈশব থেকেই 

১৩৩ 

গান বাক্ধনান্ প্রতি বিশেষ অন্থুরক্ত 

&লেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠশালে 

ভর্তি কূর দেওয়া হোল তাকে । শিবপুর 

গ্রাম এক জাগ্রত শিব মন্দির আছে। 

এই মন্দিয়ের প্রাঙ্গনে প্রায়ই বহ, সাধুর 

আমদানী হোত। এই সাধুরা গাজা! চাল! 

তেন এবং সই সঙ্গে গান বাজনাও চলত। 

সাবুদ্ধ মধ্যে ত' একজন ভাল সেতার 

বাজাতে পারতেন, তারা প্রশস্ত নাট মন্দিরে 

বসে প্র।ণখুলে সেতার বাঁজযে মাকে নান। 

রাগরাগিনী শোনাতেন। 

কিশোর আলাউদ্দিন পাঠশাল। পালিয়ে 

সেখানে গিয়ে হাদ্রের হতেন এবং 

সঙ্গে আপশমনে তাল দ্দিতেন। বিবকেলে 

পাঠশালার ছুটি হলে ছেলেদের সঙ্গ তিনিও 

ৰাডীতে ফিন্ধজে আমতেন। আলাউদ্দিণের জননী 

সুন্দরী অত্যন্ত কড়ামেজাজের নারী ছিলেন। 

ছেলের পাঠশাল।! পালানোর সংবাদটা 

্বন্দরীর কানে পৌছ,তে বেশী বিলম্ব হল 

না। প্রথমে শালন শুক হল শেষে ত। 

নিধাতশে প্রো,ল। আলাউদ্দিনকে বই 
খাত। সমেত থণ্েপ,রে বাসহ্ুরে থেকে শিকল 

আটকে বাথ হল। হচ্ছ প্রথমে 

দ্েলে লেখা পড়া শিখে মানুষ হোক ভারপর 

গান বাঙ্গন। চ51 করে মনের শখ মেটাবে। 

তার ধারনা লেখাপডা ছাডা কঙ্ছি 

রোজগারের অন্য কোন পথ নেই। কিছু 

বাডপার 

জনশার 



বিশ্বদৃতের আছে 

সতু খার মস্ত ছিল ভিন্ন । তিনি বঙ্গতেন, 

সাধুদের বাজনার সঙ্গে গু চমৎকার তাল 

দগ্ধ ভবিযাতে আমাদের আলাউদ্দিন একজন 

নামকর! বাজনদার হবে। ওকে নিজের পথে 

চলতে দাও । স্বামীর কথ! সুন্দরীর মনঃপত 
হলন। | শান সমানে চলতে থাকে। 

দেৰদন্ত প্রতিভা ছিল আলাউদ.দিনের 

মধ্যে । যার অন্তরে প্রতিভ! দেবীর বাল 

সেকি ঘরের কোণে দীর্ঘকাল শাসনের 

শিকার ছয়ে মুখ বুজে বসে থাকতে পারে? 
দেবী চান আত্মপ্রকাশ করতে, প্রভাতেক 

প্রন্ফুটিভ কমলের মত শন্ত সহস্র দলু মেলে 

বিকশিত হয়ে উঠতে চান বিশ্বজনের মানস 

সরোবরে আপন মহিমায় । তাই প্রাতভা 

দেবী কিশোরের অন্তরে অহরহ ঠেলা গিয়ে 

বলতে লাগলেন - "'বেরো বেরো ঘর ছাড় 

কষ্টু না করলে কেউ পাওয়৷ যায় না। সাধ 

নাঝ দিদি লাভ করতে হলে ছুটে বেরিয়ে 

পড়, অধ্যবসায় একাগ্রত। ও নিষ্ঠাকে পুজি 
করে নাধুকরী বৃত্তি নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে 

তোর মৌচাকের মৌভাগ্ার পুর্ণ করে নে। 
সংগ্রহ সাথণক হলে তবে তুই বিশ্বঞ্জনের 

মনকে ভোলাতে পারবি ।, 

মাত্র দশ বতলরের কিশোর আলাউদ দিন 

একদিন সত্য সত্যই ঘর ছেডে বাইরের 

দিকে পা বাড়ালে! । অন্বস্থ জননীর তন্ট্রাচ্ছর 

অবস্থার নুযোগণ নিয়ে আলাউদ.দিন আল 
থেকে লিম্ধুকের চাবি খুলে নিল, তারপর 

ভারই সাহায্যে লিদ্ধুক খু'ল এক মুঠে। টাক। 

নিযে দে চম্পট | 

কিশোরের ছোট্র মুঠিতে ধরে ছিল মাত্র 
১২ টাকা, শিযালদ,হু পোদে যখন কিশোর 

স্থ্যারিসন গ্রোডে পা দিল তখন তায় সম্বল 

মাত্র আটটি টাকা। ত্রিপুরার এক গণ 

গ্রামের ঢাবার ছেলে হঠ।ৎ কলকাতার মত 

মছানগণীন বুকে প দিয়ে হতভম্ব হয়ে 

গেল। 

তখন বেজ দৃশট।, ছেলের বিদ্যালয়ে 

যাচ্ছে । বোধকরি পলীবালকের হণ্ড চকিত 

ভাৰ গুদের চোখে ধর। পড়ে গিয়ে ছিল, 

তাই ওদের মধ্যে কেউ চল, কেউ কান, 

কেউব1 জামা ধরে টান মার ছিল, কেউ 

কেউ আবার ৰগস্গগতত ছোট্ট পুটলিতে 
খোচা! মার ছিল, প্রায় আধ ঘণ্ট। এই 

ডিক্ত অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে বালকটিকে 

পথ অতিক্রম করতে হয়। দীর্ঘ হ্যারিসন 

রোড পার হয়ে গঙ্গার ঘাটে পোৌছুতে 

শল! গডিয় গেল । 

বাধান ঘাটের একটি ধাপের উপ ক্লাস 

বালক বমে পডলেন । সামনে প্রবাহিত 

গঙ্জার তরঙ্গা্িত বুকের উপর তার দৃষ্টি 
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বিশ্বের আসছে 

নিবন্ধ । কিন্ত মনশ্চক্ষ,তে ভেলে উঠছে ভার 

পিত। মাত্কা ভাই বোন, ঘর বাড়ী ইত্যাদি 
ফেল আপার সবকিছু । 

সৃধ্য গন্ত শেল ধীরে ধীরে অন্ধজার 

ঘণীভৃভ হযে চার পাশের দৃশ্যমান বন 
খালাকে গ্রাম করে ফেলতে লাগলে । 

প্রকৃতি এই পট পরিবগ'নে কালকটিরও 

আচ্ছন্সভাব ফেটে গেল। ক্ষুধা তৃষা! গর্জে 

উঠলে। ক্রুদ্ধ নেকডের মত। ঘাটের কাছে 

্র্যাণ্ড রোডের গুপারে একট। খাবারের দ্বোকান 

ছিল । আলাউদ্দিন সেখানে থেকে ছু পয়লার 

ছুখানি কচুন্সি কিনে এনে আহার কগ-লন 

এবং ঘাটে নেমে গঙ্গার খান্িকট। নোনা জল 

কোনরকমে গলাধঃকরণ কনে আবার সেই 

পৈঠার উপর দিয়ে পুটলিটি মাথায় [দয়ে 
শুয়ে পড়লেন। কয়েক মুহ.ভের মধ্যেই ক্লান্ত 
চক্ষ,পল্তব আপন! থেকেই বুজে গেল। 

৬ 
ভোর হয়ে এল । সুধীদেব পূৃর্গগনের 

প্রান্ত ভাগে উপস্থিত । ঘাটে আ্রাশাখাদের 

গুঞ্জন ক্রমশ কলুঘবে পঞ্জিণতভ হতে চগেছে। 

বালকের ঘুম ভেজে গেল, বিমুঢর মত 
কিছুক্ষণ বসেখেকে খানিকটে প্রকাতন্থ হয়ে 

হঠাত আআাংক্ষার করলেন গার দেশের 

একমাজ “সজী লেই পৃ'টলিটি ম্বেই। চোখেটে 
ভার গঞ্জ বেরিয়ে এল। পুটালটিতে ছিপ 
একটি হ্যাক প্যাণ্ট ও জামা, একটি গামছ। 

আর সেই গামছার একটি কোনে বাধ! ডিল 

দলেই আটটি টাকা আর কয়েক আন। পয়সা । 

তার মনে হজ বাপ মাকে কাদিয়ে আসার 

প্রতিফল আল্ল। বোধহয় এইতাবে দিলেন । 

অদূর একটি পাহ্থারওয়াল! দি।ডিষে ছিল। 

সে বালঝ্টিকে এ ভাবে কাদতে দেখে 

কারণ জিজ্ঞাসা করল। কিশোর ভয়ে ভয়ে 

আছ্যপাস্ত লব ঘটন। পাহারওয়ালাকে বললেন, 

আলাউদ্দিনের কথায় পূর্ববাংল্ণার টান ছিল 
আর পুলিশটিও হিন্দুন্থানী। ন্ততাং বাজকেং 
ভাষার সামন্ই বুঝ ত 

পেরেছিল । গতরাত্রে বালকটি« যে যথাসব-ন্ব 

চি ছুয়ে গেছে এবং মে এখন সম্পূণ 

সহথাত সন্থলন্থীন, এইরূপ একট সে মন 

করে নিযেছিল। 

গাহারওয়াক্ি। 

ওখান থেকে কিছু দূর ঘাটের ধারে এক 

বিরাট বটগাছ । সেই বটগাছেত তলায় 

ভস্মমাথা এক লম্ম্যাসী শিষাভক্ত পরিবুত হয়ে 

বসে ছিলেন। তার সামনে পেত ছিল্র 

সিছর মাথা একটি ভ্রিশুল। পাহারওয়াল। 

আঙ্াউদ্দিনকে সেই সাধুগ্ধ কাছে যেতে ইঙ্গিত 

করলে! । অগত্যা সবার! কিশোর সাধুর 

কাছে উপাস্মিত হুলেন। 

সাধুজী বেশ হষ্টপুষট 
(কপিন মাথায় জটার 

পরাণ এক টুকরো 

পাহড। শাধুঙ্ 

$ ৬৫ 



বিশ্বদূতের আসরে 

পদ্ম[সনে বলে আছেন হাটুর কাছে কালে! 
রঙের লম্বাটে ভশ্মপাত্র ভিক্নার্থে ভিক্ষাপান্জেও 
বলাচলে পুণা লোভাতৃর নরনারী আসান সেরে 

লাধুজীর কাছথেকে লঙগা্টে ভণ্রের টিপ শিষে 

বিনিষয়ে যতসামান্ত কিছু অর্থ ভিক্ষাপাত্রে 

দিয়ে প্রশান্ত চিত্তে প্রস্থান কর্ছ। ফাঁকে 

ফাকে ভক্তচক্রে গাজার কন্কে ঘুছে। 

“হর হত্স ব্যোষ ব্যোম”' শব্দে সাধুজী 

প্রথষে পেসাদ করে দিচ্ছেন। লম্বা ককেটার 
মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠছে, সাধু 

ধাব। একমুখ ধোয়। ছেডে শিবনেতে হাত 

বাড়িয়ে পেসাদী কক্কে প্রধান তক্তের হাতে 

দিচ্চেন। এই ভাবে ভক্তের পর ভভ্ত পেলাদ 

পেয়ে যাচ্চে । এই দৃশ্য [শবপুরের শাট 

মান্দঞে আলাউদ্দিন বহুবার দেখেছেন। এ 

ঘটন!] তার চোখে স্বাভাখিক। 

বেলা দশটার পর নানাথাদের ভিড 

ক্রমশ কমে আলতে লাগলো।। ছোট্র ছেলেটি 

এতক্ষণ ৬ভ'দেঞ আড়ালে চপচাপ বলোছলেন। 

আশ পাশের তু একজন ভক্ত ইতিমধ্যে তার 

কিছু খোঞ খবর শিযেছিল। ভিড় হালক। 

হতে সাধুজীর' নজর পডজে। ছেলেটির উপর। 

সাধুজী হহিন্দুস্থানা বাংল৷ 

জানতেন | বালকটির সবকথাশুনে তিনি দয়! 

পরবশ হয়ে তার ভক্তকে একটি গামডা 

এনেদিতে আদেশ করলেন, কিছু ক্ষণের মধ্যে 

হলেও ভালই 

৮১০০ 

একথান। নৃতুন গামছা ও এক ঠোজ! গরম 
জিলিপি এসে হাজির হল। সবার সঙ্গে 

বাজকটিও জিলিপির পেলাদ পেজেন। 

খাওয়া শেষ করে আলাউদ্দিন যখন 

পানের জন্য গঙ্গার দিকে পা বাডিয়েছেন 

তখন লাধুজী হেসে বললেন, বেটা একম 

গেইয়।, রাস্তার ওধারে কল দেখতে পাচ্ছ? 

সাধুজী বালকটিকে রাস্তার ওপারে একটি 
কল দেখয়ে দিলেন! সেই কলে একজন 

কলসী ভঃঞিল! বালকটি ঘাড নাডতেই 

তান তাকে সেই খানে গিয়ে জলপানের 

শিেেশে দিলেন। কিশোর আলাউদ্দিন এই 

প্রথম কলের সংস্পশে এলেন। তুপ্তির সঙ্গে 

পেটভরে জলথেযে সাধুজীর কাছে ফির 

এলেন । এইবার সাধুজী ভ্াাকে নতুশ 

গামছাটি দিয়ে গল। থেকে সান করে 

আসতে বললেন। 

বেল! যত বাড়ছে বটগাছের ছায়া ভগ 

হাল পাচ্ছ্ে। এ বেলার মত জাধুজীর 

আত্তানা গোটারক গময় হয়ে এজ। 

আলাউ্দন গঙ্গা! থেকে সান লেরে গাধা 

পরে হ্যাপপ্যাণ্ট ও জামাটা কফেচে রোছ,রে 

মেলে দিলেন। তারপর সাধুয সাঙনে হাতি 
হতেই তিনি তার কপালে ভগ্মের একটি, 

ফোটা টেনে দিয়ে বললেন, “যা বেটা তোর 

ভাল হোক? তারপর তার এক ভক্ত 



বিশ্বদুতের আঙগবে 

খালকটিকে কিছুদুরে একটি অন্নছজ্রের খোজ রাতে শুতেন কাছেই কেদার ডাক্তারের 

দিয়ে চলে গেলেন | সেখানে প্রতিদিন বেলা গাড়ী বারান্দায় | 

একটা নাগাদ কাঙ্জালী ভোজন হয়। (ক্রমশঃ ) 

আলাউদ্দিন সেই কাজালীদের সারিতে বসে 

রোজ এক বেল! আধপেটা খেপে উঠে পড়তেন । 

ভালবাসা কখনও বিফল হয়না, আঙ্গই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পহছেই 

হউক প্রেমের জয় ছবেই। 

- স্বামীজী 

স'গ্রাহক -৬০৭৫ _মাজবিক। গাঞ্লী 

জীবনকে ভালবাললে সময় নষ্ট করা নয়1 জীবনটা সময়ের উপাদান দিয়েই 
গঠিত 

» ফেজামিন কঙ্কাল 

সংঞ্রাছক-_ ৬৭৫০ _ প্রভাস কৃমার সী 
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জবান বন্দী 
প্রবীর চক্রবস্তণ 

শিলি গুডি 

সমাজের চোখে জাজ আমি ঘৃণ্য, আমি 

গো!ধী, আমি অপরাধী, তাই আজ আমাকে 

এইট কাঠগডায় দাডাতে হয়েছে । আমাকে 

দিযে প্রতিজ্ঞা করান হয়েছ -' যাহ। বলিব 

তাহা সততা বই মিথ্যা বলিব ” ছে 

মহামান্য আদালত আজ আমি আপনাদের 

না। 

সামনে যা বলব তাতে একটুও মিথ্যার 

কলংক থাকবে না। আঞ আপনাদের এবং 

আরে! দশজনের সাষনে আমার বলবার 

হুযোগ এসেছে । আপনার! দণ্ড-সুণ্ডের 

কত্ত । 

অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার 

অধিকার আপনাদের আছে। আমাদের মত 

চোর. গুণ্ড। এবং সমাজ বিরোধীদের আপনারা 

শান্তি দেন সমাজকে কলুষিত হবার হাত 

থেকে রক্ষা করেন। কিন্ত মহামান্য আদালত, 

আপনাদের সংবিধান রা জাই শানে বোধ 

হয় কিছ গওগোজ্া আডে। অবশ্য অমি 

মুখ মানুষ আপনাদের আইন শানে 

ব।| কি? 

আমাকে প্রশ্ন কর! হয়েছে আমি কেন 

এই দলে গেলাম? ভালোভাবে বাটার তে! 

আরে! অনেক পথ ছিল। তবে কেন আমি 

ছিনতাই মহলে ভিড়লাম? হজ] এ এল 

অবশ্যই ন্যায় সঙ্গত । আপনাদের এ প্রশ্ের 

উত্তর দ্রিতে ছলে আমাকে কিছ,ট। অতী'ভ 

ফিরে যেতে হবে। আমি তখন রুল নাইন 

এর ছাত্র। ঠিক সেই সমন্ঘ আমাদের 

সংলারের ওপর বিপঙের কালো! নেমে 

এজ । ট্রেন হুর্ঘটনায় বাবা যারা গেজেন। 

বাব। "ছিলেন রেজও, প/য়্টনহ্যান । লাইল 

ডিউটি ছিল সেত্িন। একট গাড়ী সানটিং 

করাচ্ছেন এমন লময় পিগছন থেকে একটা 

গাড়ীর ধাকাঝ় বাবাকে হানপাতাজে আসত 

হজ এবং সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাম ত্যাগ 

কয়লেন। আহর। ভয় ভাই হোন গু মা! তেন 

একট! বিরাট চ্যালেঙ্ছ এর লাষনে ছার 

হলাম। 

১4 



জধান 

আমিই ছিলাম বাড়ির মধ্যে বড 

ছোট ভাই বোন ও মার মুখের দিকে তাকিয়ে 

আমাকে রোজগারের আশার বেরুতে হল। 

কিন্তু বাস্তব বড কঠোর। আশার আলে! 

আন কোথাও দেখতে পেলাম না] হে 

মহামান্য আদালত ! বলতে পারেন, যে 

দাশ অফিস ঢুকতে হলে চৌকিদারকে 

সেলামী দিতে হুয়। অফিসারের সংগে দেখা 

করতে হলে তার সহকাক্বীকে উপটৌকন 

হিসাবে মিষ্টির ঝ্ডি দিতে হয়: 

আর চাকরী পেতে হলে 

অফিসারকে করকরে নগদ টাক দিতে হয়। সে 

দেশে আমাদের মত অনাথ-আতুডদের জায়গা! 

কোথার % তাই, তাই আমাকে বার বার 

হতাশ হয়ে ফিরে আলতে হয়েছে। 

আর 

যেখানে গিয়েছি সেখানে কেবল নেই 

নেই আর নেই এর সমারোহ। 

সত কি কোথাও চাকরী নেই? এটাও 

কি বিশ্বাপ যোগ্য । যাদের টাকা আছে 

তাদের চাকরী আছে। যাদের মামা, কাকা, 

বাবা ঝড় বড অফিলার তাঙ্গের ইন্টারভিউ 

না দিলেও চাকরী হয়। আপনাদের আইন 

শান্তর এগুলে। বোধ হয় অন্যায় সয় 1] এই 

সমস্ত ব্যাপার গুলে! কোন অপরাধের পধায়ে 

পড় না। তাই বোধ হয় এরা সমাজ 

বন্দ 

বিরোধী বঙ্গে গণ্য হয়না । ভাই যোধ হয় 

এদের কোন শাস্তি হয় না। 

আমার তো! এসব কিছুই ছিল ন। তাই 
আমাকে হতাশ হয়ে চাকরীর আশা ছাডত 

হল। তাই বলে না খেয়ে বাচার আশ 

তো! করা যায় ন1। কাজি খাবার 

জোগারের তাগিদে, মা, ভাই, বোনের মুখ 

অন্ন যোগানের তাগিদে আমাকে অসৎ পথের 

চিন্তা করতে হল। সঙ্গীও পেযেগেলাম্ন অনেক 

যারা অনেক আগে থেকেই এসব ব্যাপারে 

অভ্যস্ত | 

ওর! আমাকে পাকাপোক্ত ভাবে তালিম 

দিয়ে নিল । কাষ্টুরাস ক্যাটাগরীর পক্টেমার 

হয়ে গেলাম । নামকরা পকেটমার হিলাবে 

ছিনতাই মহলে নামও করলাম বেশ। কিন্ত 

বিবেক ! বিবেককে তো আমি দৃকে সরিয়ে 

দিতে পারলাম না। আমাকে ৰারবার মলে 

করিয়ে দিতে লাগল । 

বখচাল 

'*এটাষ্ কি ভাঙ্গভাণ্ব 

একমাত্র পথ ।; 

সতাই তো? মুটেশিরি করেও তো মানুষ 

শা 1 

চমকে উঠলাম 

তবে কেন আমি এ পথে এলাম? বিস্ত 

এখন আর অনুতপ্ত হরার সময় পেই। 

আমি অনক দূরে এগিয়ে গিয়েছি । কোন 

আজো নেই। চারিদিক অন্ধক্কার। আমাকে 

৩৪) 



জবণন বন্দী 

ঘিরে তখন অন্ধকারেন্ উত্তাল, উদ্দাম, উজ্বল 
তরজ | আমি পথ হারা, বিস্রাস্ত। বিবেকের 

কাছে প্রাণপণে মুক্তি চাইলাম । কিন্তু 
সেখানেও আলো দেখতে পেলাম না। 

তারপর একদিন একটু ভুলের মাশুল হিসাবে 
সহামান্ত আদালনের কাছে আমার এই 

জবানবন্দী । 

তু | আমি অপরাধী। 
শাস্তি হোক। 

আমার যথাযথ 

কিন্তু তরলের উপর সবলের 

এই অসীমই সতা. তাকে দেখাই সত্যকে দেখা। 

ামাদের নিজের 

সেই জন্চ তাতে আমর! আনন্দ পাচ্ছিনে। 

সেইখানেই বুঝতে হবে 

দ্বার! আমর! সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি। 

সংগ্রাহক -- বি ৫৬৬১ 

গাধারণ শিক্ষায় যত দিন পর্ধান্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী না 

যে উত্পীড়ন, শোবন, ভাত কোন শান্তি, 

তার কোন বিধিনিষেধ কি আইন শান্ত 

নে ? আইনে কি এমন কোন ব্যাবস্থা! নেই 

যাতে আমাদের মত লোকের? একটু 

নিক্ষল'ক ভাবে বাচতে পারে? 111 

তি 

যেখানে তা না দেখবে 
জডত1, মুঢ়গা, অভ্যাস ও সংস্পশের 

_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীকান্ত শীল । 

থাকবে ভতদিন 

লার্ঘক গণতান্ত্রিক সমাজ কখনই গড়ে উঠবেনা। 
স্হোেয়াইট হেড। 

সংগ্রাহক- বি ৫৩১২ অভীন চৌধুরী। 

২৪৪ 



ডেটিং 
অলোক কুমার চট্োপাধ্যায় 

দক্ষিণ গোবিন্দপুর 

সমাজ এবং সভ্যতার অগ্রগতির সংগে 

সংগে মানুষের জীবনে এবং ভাব জীবনযাপন 

পদ্ধতির নীতির পরিবর্তন ঘটে। নীতির 

পরিবতিত্ত রূপগুলো বিভিম্ন যুগে বিভিন্ন 

সমাজ ব্যবস্থার প্রথারূণপে দেখা দেয়। ডেটিং 

পাশ্চাত্য ৫শেরই সস্কত 

প্রথ। | 

এক নবতম 

আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতায় পাশ্চ।ত্য জীবন 
অতি পাঁরবর্থন শীল। ফলে পুরোন সমাজ 

ব্যবস্থ। প্রগতির ধারায় তাল মিলিয়ে চলতে 

অপারগ । বৈচিত্রের নেশায় জীবন যেখানে 

অন্থসন্ধানী সেখানে পুরাতনকে অন্বাকারে 

ভার সোচ্চার । জাবন থেমে থাকতে পারেনা । 

ভাকে এগিয়ে চলতে হবে। সমাজও তাকে 

পুয়োন নীতিতে বেধে রাখতে অপারগ! 
স্তাই জীবনের লংগে লমাজকে নতুন চিন্তায় 

তৈর) করে নিতে হয় নতুন চ.ক্তি। পাশ্চাত্য 
জীবন জগতে এই নতৃন চুক্তি হলো ডেটিং এর 
মাধ্যমে জীবনের ছাড়পত্র রটনা । ভারত" 

জীবনের 

মেনে নিয়েছে। 

বর্ষের জীবনে নর়নারীর পারস্পারিক মিলনে 

মন জানাজানির ভূমিকা অপরিসীম -_ একথ। 

স্বীকৃত। বিস্তু সমাজ ব্যবস্থায় এ স্বীকতির 
অনুমোদন সামাজিক বিধি নির্দেশে নিদেশিত 

এখানে জীবনের স্বাধীনতা সামাজিক অঙগীকারে; 
জীবনের দাবীতে হয়। 

ইউরোপ ও আমেরিকার জীবনবেদ 

স্বাধিকারকেই অগ্রাধিকার বলে 

যার ফলে নর নারীর মিন 

পূবে সমাজ বন্ধনী পরে বাসর শয্যা হয়। 

বরং প্রথমে বাসর শয্যা, পরে সমাজ বন্ধনী। 

সেখানে মন জানাজানি আগে কারণ জীবনের 

দ্রুত তাল লমাজের বন্ধনী ঘাড়ে শিল্পে 

জীবনের চলা মন্থর হতে বাধ্য। তাই ওদের 

সমাজ জীবনে পরস্পরকে জানবার তাগিদ 

বেশী। কজীবনের জন্যে সময়ের অপচয়কে 
ওর। বরদাস্ত করেনা । 

ফলে ওদের সমাজ ও দেখা বায় 

২৪১ 



সংস্কৃতির গপর এবং আবন যাত্রায় জীবনের 

'বিকৃতিটাই ভয়াবহ হয়ে উঠজে পারে। 

' ভয্পাবহত্তার হুংন্বপ্ল পাছে জাতির ইতিহাসে 

কল্রক্কিত অধ্যায় রচন! করে দেই চিস্তায় 

নরনারার পারস্পারিক মন জানাজালির 

গছ্ধাতকে ডেটিংয়ে ছেড়ে দেওয়। হয়। নান। 

মনীযীর নানা চিস্তায় ভেটিংয়ের সুফল 

কুফল সম্বন্ধে তর্ক থাকলেও সামাঞ্জিক 

প্রয়োজনে ডেটিংয়ের মূল্য অনস্বীকত। 
'দ্বেখাগেছে যুবক-যুবভীর পারস্পারিক মিলনে 

ও পদশ্থলনে পাশ্চাত্যে সামাজিক অপরাধের 

লংখ্যা এতো বেশী যে ঠগ বাছতে গা 

উদ্লার হওয়ার সম্ভাবনা । সেক্ষেত্রে সংখ্যা- 

গঞ্িষ্ঠের স্বধীকার ম্বীকতিটাই বৈজ্ঞানক 

পন্থ। | এবং সে পস্থার অন্থমোদন পত্রই 

হলো ডেটিং। 

ডেটিং প্রথার উৎপত্তি আমেরিকান সমাজ 

১৯২৯ থেকে ২১ লালে এই প্রথার প্রথম 

চালু হয়। ইংরেজীতে ডেট কথার অথ” 

হচ্ছে তারিখ এবং এই ডেট শব্দ থেকেই 

ডেটিং কথাটির উৎপর্ভি। 

আমেপগিকান লভ্যতায় সামাজিক জীবনে 

এক বলি বৈজ্ঞ শিক পদক্ষেপ। ডেটিং প্রথা 

চাল, হওয়ার আগে অবাধ গধেশের 

লামাজক জীবনে [০৮০ 80৪,19০ প্রথ।য় 

স্ুবক্ যুখতীর ক্ষেতে তাদের [পুতা মাতার 

ডেটিং 

সম্মতি এবং সামাজিক অনুযোদনও প্রয়োজন 

হতো।। কিন্তু ৰবতণমান সভ্যতার বংশধকের। 

নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে বাপ মায়ের 

কতুত্ব মানতে হাজী নয়। 

এই প্রবনতার আধিক্য বশত: ডেটিং 

প্রথার প্রয়োজন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে 

ওদের সমাজ ব্যবস্থায় । ছেলে মেয়েরা 

টেলিফোনে দিন স্থির করে এবং নিদিষ্ট 

দিনটিতে জোড়ায় জোড়ায় গাড়ীতে বেরিয়ে 

পড়ে? এরপর নাচগান ছে হ,ল্লোডের 
মাধ্যমে পাব্ম্পাৰ্িক নৈকাট্যে নিবিড় হয়। 

আপাত: দৃষ্টিতে আমেরিকান চরিতের 
অবনতি স্পষ্ট হযে উঠলেও এবং নানা প্রশ্ন 

ও লমালেচনাএ ঝড় উঠলেও আমেরিকার 

সমাজ জীবনে সুফল দেখা! গিয়েছে। 

এই ডেটিং প্রথাকে আঙ্বেরিকান পণ্ডিত্তর। 

$৬১100০%৮ 51001008816 এর মতোই নুফল 

প্রদ বলে মনে করেছেন। কারণ এই 

000৮ 91)01902108 এ যেমন (88০9/০০9 

ও 98890৮100 (08708091657 সাহায্য করে 

এমনি ডেটিং পারস্পারিক মেলামেশার মধ্যে 

ওদের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পথ 

অনুসন্ধানে লাহায্য করে। এই চিস্তা যেমন 

তাদের সমাজ চিস্তার অঙ্গ তেমনি যৌনতত্ব 

বিদদের মত ছেলেদের সম্পর্কে মেয়েদের 

হিং 



তি ডা ও হত হাত হি 
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এবং মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেদের অভিজ্ঞন্। পরিণতি ক্বোটেল কেোক্যারা বিকাশ জাত 

অঞজনের একখাত্র ম্যারসঙ্গত উপার হ'চ্ছ করেছে । কখনো বা সমাজের বেপরোয়া 

ডেটিং। নরনারীর মিলনেও প্রভাবের আভাসটুকু 

ূ টদছিক কামনা চরিতার্থভার ইঙ্গিতে পল্লবিত। 

বত'মান সভ্যগায় ভেটিংঘ়ের প্রভাব হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক বিততর্নে 

পাশ্চাত্য দেশকে অতিক্রম করে প্রাচো পাশ্চাতা ডেটিংযের সমীকব্ন অবশাস্তাবী 

ভারতের সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার হয়ে উঠবে! 

করেছে। তবে অর্থ নৈতিক তারতম্য 

ডেটিংয়ের বরূশাস্তর ঘটেছে । সমাজের ওপর 

ওঙার লোকেদের মধ্যে এর : প্রভাবের 

গজরাতী ভাষ। ও সাহিত্য 

কমলাক্ষ চট্টোপাধায় 

আহমেদাবাদ 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

এখন একটু খুঁটিয়ে লিখি হিন্দীতে কত্“কারকে নে লাগানে। হব 

যথ। 'শিক্ষকনে কিতাব পড়াই?, গুজবাতীতে:: 

কর্তৃকারকে উদাহরণ ব্বরাপ “শিক্ষক নে? র স্থানে “এ? জাগানে! হয়। 

এজন এৰং "শিক্ষক বই পড়ালেন' 

দেখিয়েছি । গুজরাস্তীতে ওটা 'শিক্ষকে' কমণকারকের ক্ষেত্রে হিল্দীতে “কে! 

কেন হুল? লাগানো হয় কিন্তু সব লমযে নয় ডাই, 
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গুজরাতাঁ ভাঙা ও সাহিত্য - $ মা 

চি 

শিক্ষক বই পড়লেন' সাধু হিন্দীতে হবে 
. শশিক্ষকনে কিভাব কে! পঢ়ী। পুৰেঁ 
ম্বাংলাতেও লেখা হত 'বইটিকে পড়লেন! 

কিন্তু সাধারণতঃ লেখা হয় হিন্দীতে 
'কিতাব পঢ়ী', গুজরাতীতে 'চোপড়ী বাণী”! 

কৰ্ধণ কারকে যার দ্বার. কম” হচ্ছে 

যেমন চাষী 'ডাণ্ডার ছ্ার।' (জাঠিদয়ে ) 

বলদটিকে মেরে ফেললে।। হিন্দীভে হবে 

'লচীসে' কিন্বা 'লাঠীদবারা গুজরাতীতে 

'লাকড়ীয়ে”। কিম্বা লাকড়ী থী। ষড়ে 

মানে ও দ্বার যেমন থখেড়ত বড়ে বলদ 

মায়ে? গয়ে!। অথাৎ চাষীর দ্বারা বগদটির 

মৃত্যু হল। 

লম্প্রদান কারক তাকে তার জন্য তার 

প্রতি ইত্যাদি যেষন শিক্ষার জন্য -ভপক 

মাটে (উচ্চারণ হবে ভনোয়া মাটে) 

কিসের জন্য ?- শা মারে? 

অপাদান কারক যেখানে থেকে ব্যবহার 

হয় যেমন গাছ থেকে ফল পড়লে! হিন্দীতে 

সে জাগানে! হয় যেষন বুৃক্ষসে গুজয়াসভীতে 
“থী' ঝড়থখী! (সংস্কতত হৎখসম শব 
গ.জরাতীতে ব্যবহার হয় তাই বৃক্ষ কাটি 
বাংল! হিন্দী গুজরাতী সব ভাবাতেই একই 
অথে ব্যবহার করা চলতে পারে। বাড় 

চলিত গ.জল্লাতী বৃক্ষ সাধু ভাবা! )। 

সম্বন্ধ কারক যেখানে কোনে! অধিকৃত 

বস্ত, ব' প্রাণী ইত্ব্যাদির বর্ণন/ করা হয়। 
"'গামন। মানসে! মুখী ছে”- গ্রামের মানুষর। 

স্বখী। এখানে গ্রামের মান্বষের বণণন! 

আছে। তেমন “'খেডুতনী গায় সুন্দর ছে”* 

শ্" ঢাবীর গরুটি সুন্দর । কার গরু 

€(কেটনী গায়)? চাষীর (খেড়তনী)। 

লক্ষা করবেন 'খেড়,ত নো গায়” নয় কারণ 

গরু স্ত্রী লিঙ্গ ভাই খেড়তনী। বলদ ছলে 
খেড়,ত নে! হবে। 

নিচের উদ্দাহরণ গলি মনে রাখতে 

পারলে গজয়াতী শিক্ষার প্রথম সোপান 

লহঙজজে পার হতে পারবেন। 

১ ঘঅ কারাম্ত পুংলিঙ্গ শ্রব্দের রূপ 

এক ধঘচল 

১ কত? কেৰ (দেব) 

২ কর্ম গেবনে (দেবকে) 

বন্ছ বচন 

গেবে ( দেঁবগণ ) 

দেবোনে (দেবগণকে ) 
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টি ডি নি ও ডে 

খু 

করণ দেবে (দেবদ্ধারা ) দেবোরে (দেবগণের ভ্বায়া) 
সম্প্রদদান দেব নে মাটে (দেবের জন্য) দেৰোনে মাটে 
অপাদান »দেৰ খী €দ্েবথেকে ) দেবোথী (দেবগণের খেকে) 
সম্বন্ধ €দেবনো-না-শী-ন্ত দেবোনো-না-নী-স্ছী 
অধিকরণ দেবতার ( দেবগণের ) 

ও দেব ঝা দেৰেতে দেবো মা দেবগণতো। 
তির ছে দেব ছে দেবো স্কে দেবগণ 

* সাধারণত 'থী' জেখ! হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 'খকী" লেখা হয় যেটি বাংলার 
থেকে র মতই । 

* না নী নু যথাক্রমে নর জাতি নানী জাতি ও নুানাভ্তর জাতির জন্য। 

'আ'কারস্ত আ্সী লিঙ্গ শব্দর বপ -- "পায়? (গর) 

কারক এক বচন বন্ধ বন 

১ গায় গায়ে? 

২ গা গায়নে পায়ো গায়োছে। 

ণ গাষে গায়োজে 

ম গানে মআাটে গায়োনে মাটে 
রি গায়থী - থকা গায়োখী - থকা 

৪ গায়না  না- নী" গায়োনে। না- নী- ছু 

ণ গায়ম। - পর “ উপর গায়োম! » পর - উপর 

রি হে শাল হে গায়ে। 

গজরাতী ভাব! ও পাছিভ 
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কারক 

তবু ৫6 কে ৪0 6 4৮ */ 

যা কারাম্ত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দের রূপও এ প্রকার হবে যেমন 

গুজয়াতী ভাব! ও লাছিত্য 

'আ' কারভ্ত পুং লিজ শব 'ম্বাজ।, 

এক বচন 

রাজ 

রাজা রাজানে 

রাজায়ে 

রাজানে মাটে 

রাজ! থী - থকী 

বাজানো - ননী -ম্া 
রাজাম!স্পর 

ছে রাজ। 

বহু, বচন 

রাজাও 

রাজাও' রাজাগুনে 

রাজাও য়ে 

আাজার্তনে মাটে 

রাজ। ও” খী - থকা 

রাজাওনে! -নাশ-নীশ্স্ছ 
রাজাওমা-পর 

হে রাজা 

আ কারাস্ত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দের রূপ রাঞঙ্জার মতই হবে। 

গজরাতীতে *য' এর উচ্চারণ য়” এর মত।) 

ব)তিক্রমঃ হিন্দীতে বেটা 

চিডিয়া পাখী হিন্দী 

পুত্র শবের বাপ রাজার মত 

কিন্ত গুঘগাতীতে পুত্রক্তে বল! হয় দীকরা কিন্ত রূপে আকারাস্ত এবং ও কারাস্ত 

নিশ্রত। 

কারক 

90 €& ৬ *৬ 

এক বচন 

দীকরো 

দীকরো, পীকরানে 

দীকরাকে 

দীকরানে, মাটে 

৪ 

বহু, বচন 

দীকয়াও 

দীকরাখ্নো 

দীকরাওযে 

দীকরাওমে মাটে 



গুজয়াতী ভাব! ও সাহিত্য 

্ দীকরাথী থাকা দীকরাগখী থকা 

শু দীকরাঁনো-না-নী-স্ দীকরাওনো-না-নী- ছু 

্ দীকরামণা-পর দীকর1ওস পর 

৮ এ দীকরা এ দীকরাও 

অন্যান্য '৩” কারাস্ত পুণলিজ শব্দ বূপগ্ উপরি উক্ত প্রমাণে হবে। 

“ই” কারামত পংলিঙ্গ ও ভ্রীলিজগ শব; রূপ পতি বুদ্ধি ইত্যাদি 

কারক এক বচনু হন্ধ বন 

১ গতি, পাতে পড়ি পতিয়ে 

৯ পতি, পতিনে পতিওনে 

গতিবে পতিওতয় 

৪ পতিনে মাটে পতিওনে, মাটে 

৪ পতিথী থকী পতিওখী-থকা 

শু পতিনো লা-নী-ছ পতিওনে নানী 

৭ পতিমা-পর পতিগমা-পলু 

৮" হে পতি হে পতিও 

( ক্রমশ: ) 

ঘসসী ক্ষমামফ়ী, ছযঘামস্্রী লেহুময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীত্ির চরমোতকধ, 

দেবতার হ্বায়া, পুরুষ দেবভার চ্যপ্ি মা, 
-- হস্িমচজা 

সংগ্রাঙ্ক - ৬৬৫* তুলসীঙ্গাল লাহ,। 
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ইংরাজী বিজ্ঞান মাহিত্য ও সরকারী 

কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর 

বাংলা পরিভাষ। 

( পূব” প্রকাশিতেপ্র পর) 

_-ভ্রীদ রেশ 

01:606০0 01 20৪0৪ 810 6619018978৭ 

“প্র ও ভার অধিকত? 
00790601: 9:£ [00110 1108161061010- 

শিক্ষ। অধিকর্ভ 
01750602106 [000150 1068,1020- 

স্বাস্থ্য আঅখিকত্ণ 

৫1৮6০: ০01 168,101) 

]9199:86০7- স্বাস্থ্য প্রয়োগশ্বা্] অধিক 

০06 10010119165 - প্রচার 

[9010110 

৫81906০01, 

অধিকত4 

01550692 ০01 7882028106৬ তেব্য নিয়ন্ত্রণ 

অধিকত? 

33£5৮১২ :90£ 

অধিকত” 

0799900৮- বাট! 

৪৪:৪৪- পরিমাপ 

31801)8,:69 ক্ষরণ, মোক্ষণ 

01812660087 বাঁজতু 

31817568906807)- নিবখীজন 

01871805179196- অভিক্রান্তি 

01908118168010- নিবঙ্ধ 

$188003963010- বিষঙ্গ 

30861190801)” পাতন 

0861110068010- বিস্তারথ, সংস্থান 

0186111970101- পরিবেশক 

31801106  &00  8899109758 ]1069- 

জেল! (বিষয়) বিচারক 

৫/9179]- আতিফ টৈনিক 

015610910- অপলারী 

01579 27" লাভাংশ 

05606. দিব্য, এঁশ 
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ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও পরঞ্ান্ী কাজে হ্যবহাতত শব্দাবলীর বাংল পরিভাষ। 

31519100068 20521607 ০০+০1১%:& 6৬৩ 31597- চাক 

৪00$6689৪. বিভাগীয় নিরাক্ষক সমবায় 0:0709 পুংষধুপ 

সমিতি 075 0996- শুদ্ধ পরীক্ষ। 

0০০৮:1705- মতবাদ 008115727- ছ্ৈতবাদ 

007011580৮- প্রক্চট 000611865- প্রসাথত। 

৫0117819896 অবনক্ত 0008, (1)78039- মুখ্যারঅকুল্য। 

00788]. পষ্ট্য 889৮. যমলগান 

0০901918 ০০০10190816107 পরিবন্তব 00015. দণ্তরী 

00)010]5 ৪৪৪]- দ্ধিধাতৃক লবণ 

7816- ভুপ্তি 00009120910- গ্রহণী 

30৮5 -শুক 

0781681090- নক শাকার 9%০৪- র্জক 
031:8,5/9০ - হ,গিগ্রাহক 0%98106 19০৮071 ৪০01)0০০0]1স্রগন শিক্ষক 

0৪৬57 হ,গ্িখেুর ক 

078, 5700 ৮8৪,০1১] অন্কনশিক্ষক 0 258,0010 গতীয় 

07108770108 ( 101108,0108 ১- গতী বিষ্ঠা 

0998617 (91001739811 0011989 )- ০৪,৮17) ৪০1)০০)- বয়ণ বিদ্াজয় 

পরিধাবক 

059997 ( 1)0805081 )- পরিধাবক 

যে আমার টাক! চুত্ি করে মে এমন কিছুই চুরি করেন! । কিন্তু যে আমার 

হবনাম চত্ি করে সে আমার যথাসব/ন্বই চুরি করে। 
»» শেক.জ সীল 

সংগ্রাহক - ৬৬৮৪ ন্ুপ্রিয় মহিজ্ত। | 
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অঞ্কে যার কাচা 

(৮ম স্তক) 

-জ্ঞানেজ্র নাথ যায় 
পশ্চিম দ্রিনাজপুর 

পৃথিবীতে কত কিছুই যে শেখবার 

আছে। অথচ ছোটবেলায় ভাবতাম, এই.ত! 

গুল ফাইনাল পাশ করলেই আর পায়কে। 

সব কিছু শিখে ফেলবে স্কুল থাকতেই। 

এক গল্প মনে পড়ে। স্কুলর মাইনে বেশী 
বলে এক ব্যবলায়ী ত্বার ছেলেকে ঝুল 

থেক ছাড়িয়ে নেয়। হেডআমাষ্টাহ মশায় 

কারণ জানতে চাইলে উত্তর পান, "যোগ 

বিষোগ গুপ ভাগ ছাড়! তো নতুন কিছু 

শিখছে না, আর ইংরেজীর কথ। বলছেন, 

সেতো এ একই এ, বি, দসি৭ ডি উল্টে 

পান্টে লেখ | ওর জনা বেশী মাইনে দিতে 

আমি চাইনে। থেনে ছেলে আমাক 

হাজে সাহাঘা করলে আমার বেশী উপকার 

দেবে। আর একটি গল্প। দুধ ওয়াল! এক 

প্রোফেসর এর বাড়ীতে হুধ দিতে গিয়ে 

রোজই দেখে ভতলোক কাগজ কলম নিয়ে 

কীসব করছেন। কৌতুহল প্রবল। 

কিন্তু কোনদিনই কাউ:ক সাহম করে জিজ্ঞেস 

কযেনি। কোন এক মাসের প্রথমে €ৃধের 

ভার 

তার 

দাম চাওয়াতে ভদ্রলোক গেলেন ঘরের 

ভেস্ডরে। সেই সুযোগে ঘুধ ওয়াল! বাড়ীর 

ঝিকে ফিস ফিল, করে প্রশ্ন করে 'বাবু 
কীসের অত হিলের করেন? বি এমন ভাৰ 

করঙ্জা যেন সে সব জানে । গম্ভীর হয়ে 

বললে, হুধের । 

সমধাভাবে লিপিমিভায় গত ১৩২ 

সংখাত কেবলমাজ্জ একটি পছতি চ্ম্থ-দ্ধ 

লিখেছিলাম এবার বেশ কয়েকটা লম্থংদ্ 

লিখছি । 

২৪) গুপ্য ও গ্রণক ১০* এব একটু বেশী- 

এই পদ্ধতিটি স্বান্ধা পড়বার আ।গ 

আমি আমার পাঠক পাঠিকাদের কা 

অন্নরোধ করবো, ১৪ নগ্বর পদ্ধতিটি আর 

একবার একটু পড়ে নিভে । এই পদ্ধতিটিও 

প্রায় এ পদ্ধতিটির মত। ১৩ ন্্বর 

পদ্ধতিতে আমরা আলোচনা! করেছি। 

গুণ্য ও গুণক ১৭ এর বেশী (এবং ২, 

্৫। 



আছে যারা কীচা 

এন কম) ছলে কী করে গণ করতে হয় 
আর এক্ষছে আলোচনা করছি ১০০ এর 

বেশী ছজে কী ভাবে করড়ে হয় । ১৩ নম্বর 

পন্ধতিটির স্যার এক্ষেত্রে গুণ্য ও গ,পকের 

যে কোন একটি সংখার সঙ্গে অন্য 

সংখাটির ভানদিকের অস্ক হুটে। ঘোগ করতে 

হবে। কিংব। একটু অন্যভাবে বলা যাষ, 
গণ্য ও গ,ণক ছুটে! যোগ করে তা থেকে 

১০০ বাদ দিতে হুবে। এভাবে যে সংখ্যাটি 

পাওয়া যাবে ভার ডানদিকে বসাতে হবে 

"গণ্য ও গপক, ১০০ থেকে যত বেশী 

তাঙ্গের গণ ফল'। আশাকরি, কয়েকটি 

উদ্দান্রণ দিলে নিয়মট। আর একটু বোঝা 

যাবে। 

যেমন। ১০৬১৮১০৯-ন5০কত? 

১০৬+০৯-১১৫ 'থব! ১০৯+ ০৬-১১৫ 

কিংবা ১০৬+১০৯-১০০--১১৫ 

এবং ৬১৯-৫৬ 

অতএব নিণেয় উতর ১১৭৫৪ 

বোঝানোর ন্ট গুপরের উদ্দাছুরণট। 

একটু বিস্তারি ভাবে দেখিক্েছি। আভাস 
হয়ে গেলে, নীচের মহত কবে কন যায় 

(এবং করা উচিত )। 

২4১ 

১০৩ 

১০৪৯ 

১১৫৪৪ 

২য্স উদাহরণ ১০৪১১০২-স্কত? 

১০৪ 

১৯৩০৯ 

১০৬০৬ ( এক্ষেত্রে কে হই 

আঅস্কের একটি সংখ্যা কলন। করে 

বসাতে হয়েছে) 

৪8 ৯৮ ২ 

ওয় উদাহরণ ১০৪১১০৭-কত? 

১১৪ 
১০৭ 

১২১৪৮ (কারণ ১৪ ৮ ৭স্ৎ ৯৮) 

৪র্থ উদাহরণ ১১৩১৯১১২-কত? 

১১৩ 
৮১৯ 

৮৯৫ 

১৫৬ 

১২৬৫৩ 

এই শেষের উদ্দাছরণে ১১৩১৩ এক 

গপকল (১৫৬) তিন অস্ক বিশি্ বলে 

১৫৩ এর 'শ' ক্েে ১২৫ এব লঙ্গে যোগ 

করা হয়েছে। 



হা হাসা 

যে গণ ফল গলে 

ডানদিকে বসানে! হয়েছে সেগ,লেো। হু অহ 

বিশিষ্ট সংখ্য। ধরতে হচ্ছে কারণ ১০ হে 

ছটে! শুন্য আছে। গুপ্য ও গুপক ১০, 
এর বেশী হলে তিন অস্কের সংখ্যা ধনে 

নিম্মে বলাতে হত (নীচের পদ্ধতি দেখুন)। 

(যেমন ৯৮১১৫৬ 

২৫) গণ্য ও গুণক একট 

বেশ 

১০০০ এও 

১৩ ন্ৃগ্থঘর আর ১৪ নম্বর পদ্ধতি ছুটো 

বুঝতে পাস্তা গপ্য ও গ,পক) ১০০০ ব। 

১০,১০০ এর বেশী হলে কী ভাবে গণ 
করতে হনব তা নিজেরাই বের করতে 

পারবেন। তবু অনেকের স্থখিধের জন্য নীটে 

বেশ কয়েকটা উদাছঞ্খণ দিচ্ছি। 

১ম উদাহরণ ১০০৪. ১০০৬৮ -কত? 

১০৬৬ 

১৯৩৮ 

১০১২০৩২ 

এদ্ষৈতে ১০৯০ এ তিনহট শুন্য আছে 

বলে ৩২কে *৬২ ধরা হয়েছে। 

হয় উদাহরণ ১**৯১০১২- কত? 

১ ৬০০৪ 

হি ০৬০৯৬ কি 

১৬২১১০-৮ 

৩য় উগ্গাহরশ ১০৬১১৮১০৪০-০কগ্ড' 

১০৩২ 

১০৪০ 

১০শ২ 
১ এ 8... 

১০৭৩২৮০ 

যদি সম্ভব হত 

১৩৬৩১ ৮ ১০০০৪০৩ 

১৬৪৩৪ ১৮ ১৬০৩৬৮ এ্রবং 

একট অঙ্ক হটো 

আপনাদের অনুরোধ করছি। 

করতে 

২৬) গ,ণা ও গণকের একটি ১** থেকে 

একটু কম এক্ং অন্যটি এক্টু থেশী 

গণ্য ও গণকের যেটি ছোট তাক্স সঙ্গে 

অন্যটির 'দশঞ? আর “একক? যোগ কল্তে 

হথ্ষে ( অথথ। গণ্য ও গুণ ফোগ করে 

যোগফল থেকে ১০০ বাদ দিতে হছুবে)। 

হুভাবেই একই, উত্তর পায়! ফাকে। এই 

যেশগফলেন্ব ভানফিকে হ্ঘটন শুন্য কলিঘ্ে' ঘে 

সংখ্যার্টি পাওয়। যা" ত।' গ্রে বাগ দিতে 

হবে” ১০০ থেকে একটি হত। কম ( অর্থ/ৎ 

১০০ এর পরিপূরক) আর ১০ থেকে 

ওক 



অন্কে' ধার কী! 

অন্তটি যত বেশী ভাদের গ.ণফল। 

১ম উদ্দারণ ৯৬৯১০৯-কক? 

৯৬ (-১০* থেকে ৪ কম) 

১০৯ ( -১০* খেকে ৯ বেশী) 

--৩৬ ০৮-8৮৯ 

১০৪৬৪ 

২য় উদাহরণ ৯৩১৯১১৫-কত? 

৯৩ ০১০০ থেকে ৭ কম 

১১৫ ৮১০০ থেকে ১৫ বেশী 
১০৮৩০ 

জি 2 পি ৭১৮১৫ 

১৬৩৬৭ 

৩প্ উদাহরণ ৮৫১১০৭স্কত? 

৯৮৫. ১০০ থেক্ষে ১৫ কম 

১০৭ ১০০ থকে ৭ বেশী 

২০৩ 
স্্্- উ৬€ 

৯৯৪৯৫ 

১৭) গণ্য ও গ.পকের একটি ১৯** থেকে 

একটু কম এরং অন)ট্রি একটু বেশী 

২৫৩ 

এই” পদ্ধস্ডিটি (২৬) এক্স মঞ্ভ পার্থক্য 
হল যোশ করবার পর ডানদিকে ৩টে শুন্য 

(যেহেতু ১০** এ তিনটে শুন্য আছে) 
বসিয়ে যে সংখ্যাটি পাত যাবে তা থেকে 

বাদ দিতে হবে-_- ১*** থেকে একটি যত 

কম অর্থাৎ ১৯০০ এন পরিপূরক আর 

১০০০ থেকে অন্যটি যন্ত বেশী তাদের 

গণ ফল! 

১ম উপ্াহণ ৯৯৬৩১০০৯- কত 1 

৯৯৬৩ ১০৯০ খেকে ৪'কছ 

১০০৯ ১০০০ থ্রেকে ৯,বেশী 

১৩৩৫০ ৩ 

সও৬ ০ ”8%* 

১০০৪৯১৪ 

২ক্স উদাহরণ ৯৯৩২১০১৫- কত? 

৯৯৩: -৮ ১০০১ থেক ৭ কম 

১০১৫ -০১০০০ খ্েক'১৫ [বশী 

১০০৬৮০৩০ 

১০নী ৮৮৭১ 

১০৬৭৮৯৫ 

গুদ উদাহরণ ৯৮৪২১০০৭০০ কত 



আক্ষে ধার কাচ! 

৯৮৫ -৮১০০০ থেকে ১৫ কম 
১০০৭ ০১০০০ থেকে ৭বেশী 

২১২০ ০৩ 

শপ ১৩০৫ ০ ০১৫৩৭ 

৪৪১৮৪ 

এবারের মত এখানেই শেষ করছি । এ 

পথ্যস্ত যে সব পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছি 

সেগুলো ফার। আয়ত্ত করতে পেরেছেন, 

তার! হয়তে। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবদের অবাক 

করে দিচ্ছেন । যার কয়েননি তাদের 

অনুয়োধ করবো প্রথমদিকের স্তবকগুলে। 

আগে পড়ে ব্িতে এবং ভালভাবে আয়ত্ত 

করতে । কাণপ পদ্ধপ্িগুলো ক্রম কঠিন 

চ্চে। যেমন এবারে পদ্ধতি গুলোতে 

বেশ বডৰড যোগ এবং ৰড় বড গুণ কমতে 

জীবন যাত্ঞার মাঝ মাঝে জগতের 

মানুষের দুঙী হাদয় দখলের সীমানা বড় বরে দিয়ে যায়। 

পাওয়া বায় না। 

বেঁভে থাক।র ঠাদরটার উপরে ফুল কাট! কাজ্জের পাড় বল্সিয়ে 

শেবকাছে এক দিন ডেকে আর 

হয়েছে । এই যোগ এবং গুণ গজ! 

করতে যদি অসুবিধে হয় তাহলে পুরো 

অন্কট। করতে হয়তো আরও অন্ুবিধে হবে। 

তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি 

সন্জ পদ্ধতি গলে! আগে অতোস করে 

কঠিনগ,জে! চেষ্টা করবেন। 

[ উত্তিখি্ভ রচনাটি লিপিযিভার গত 

ংখ্যায় খ্থাৎ সংখ্যা» প্রকাশ 

করার কথ! ছিল কিন্তু ভাক বিলম্বে আসার 

জন্য প্রকাশ কর সম্ভব হয়নি, সেজন্য 

আন্তরিক তু.খিভ । ] সঃ লিঃ 

১৩৩ 

(ক্রমশঃ) 

অন্চনা মহজ থেকে আসে আপন 

ন1 ডাকতে 

চজো যেত যেতে 

দেয়। 

-- ঝবীজ্নাথ 

সংগ্রাহক - ৰি ৫৩১২ আত্তীন চৌধুৰী। 

২৫৪ 



একটি জিজ্ঞাসা 
“বিদ্বদল চট্টোপাধ্যায় 

( ভাটপাড়। ) 

একটি মধ্যবিত্ত পরিবার । হই ছেজে সমর ছশম শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু পরীক্ষার 

আর এক যেয়ে নিয়ে বিজন বাবুর সংসার । ফলের দিকে ডাকালে বোঝ! যার যে সে 

বড আদরের ছেলে সমর, অর্তীন আর লেখাপড়ায় খুব ভাল নয়। সারাদিন 

মেয়ে অনীতা, সমরকে পাড়ার সকলে তে৷ 

বটেই, কুলের ছেলেরা থেকে আর করে 

ছেড্ মাষ্টার মশায় পর্যযস্ত ভীবণ ভালৰালেন। 

কিস্ত অতীনের বেল্রাস্$ ঠিক বিপরিত। 

লারাঙ্জিন পাড়ার লোকে এমনকি স্কুলের 

ছেলের। পর্যন্ত সব সময় ভয়ে ভটম্ছ। কান 

গাছের আম কীঠাল, কান পুকুরেস মাছ 
কন চুরি কনে, কাকে ধরে কখন মারে 

কিছুক্ট বলা যায় না। এমনকি খুলের 

মাষ্টার মশায়র। পর্যযস্ত সবদ। তার জ্বালাস 

বিরক্ত ও হিব্রত। 

ছেলেট। ছুষ্ট, বটে কিন্তু লেখাপডায় বেশ 

ভালে । জাদ। সময়ের চাইতে লেখাপডার 

ইতি মধ্যেই মুন্লিয়ানার পরি6য় দিয়েছে 

এই বর অষ্টম শ্রেণীতে থা হয়ে উঠেছে! 

২৫৪ 

খেলাধূল! নিয়েই ব্যত্ত। বোন অনীত। সপ্তম 

শ্রেণীতে পডে। সাধারণ মেয়েরা জেখাপডার 

যে রকম হয়ে থাকে তার বেশী কিছু সে 

নয় । 

বিজন বাবু চটকলের সামান্য একজন 

কেতাণী। সারাদিন হাডভাঙ্গ। পরিশ্রম করেন 

এইট লংলারটি চালাবার জন্য। কোন 

কোনদিন কাজে যেতে দেরী হঙ্গে বড হাবুর 

কাছে সামান্য গালি গাঙ্সাজও শুনতে হয়। 

মাঝে মাঝে ভাবেন, দূর কি হবে এ কাজ 

করে, এত গালাগালি শুনে । কিন্তু পরক্ষণেই 

যখন সমর, অতীন আর অনীতার শুকনো 

মুখগলোর প্রতিচ্ছ্ুথি ভেলে ওঠে তার সামনে 

তখনই ভাবেন না আমাকে তো চাকনা 

ছাড়লে চলবে না, আমাকে তো গদরকে 

জীবন প্রতিষিত করতেই হবে। আবার 
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সমস্ত আপমান তৃচ্ছ কয়ে মুখ বুজে কাজ 

আন্ত করেন। 

সমর " অত্ীনের মা সব সময় চেষ্টা করেন 

স্বামীর অল্প আয়ে কি করে ভালভাবে 

সংসার চালানো যায়। 

মানুষ করার জন্য তিনিও ন্বামীর মত 

উদয়্াস্ত পরিশ্রম করেন। সংসারের হতুরবন্থার 

কথ। তিনি ছেলে মেয়েদের কাছে প্রকাশ 

করেন না কারণ তাতে যদি তাদের পড়াশুনার 

ক্ষতি হল্স সেট! তিনি চান না। 

সমর পড়াশ্ডন। মোটামুটি করছে। কিন্ত 

খেলাধূলার মাত্রা আগের থেকে কমিকে 

দিয়েছে! বিজন বাবু এট লক্ষ্য করলেন। 

একদিন সমরকে কাছে ডাকলেন, অনেক 

বোবঝালেন, বললেন, “বাধা, একটু লেখাপড়ায় 

ফন দাও শুধু খেলাধূলা নিয়ে থাকলে তে। 

চলবে না, তোমাকে বড় হতে হবে, জীবনে 

প্রতিচিত হতে হবে সমর ভাঙল ছেলে 
বাঝার কথ! শুনলে, লেখাপড়ায় মন দিল 

এবং. দেখতে দেখতে হায়ার সেকেগারা 

পরাক্ষায় ভাস ফল করলো । অন্ভতীন ও 

অনীড়াও যথারীতি সাদর বাৎসরিক পরীক্ষায় 

ভাল কপ করলে! ।. বিজন বাবু ছেজেদের 

ঘেন ভবিধ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্প 

দেখলেন । 

ছেলে মেয়েদের 

লিখন ছিল অন্যরূপ 

একদিন সামান্য একট। থাভার জন্য 

আঅনীভাকে স্কুলের এক দিদিমপি প্রহার 

করেন ॥। রাবার কাছে এসে কেদে অনীতা 

জানালে! | বিজন বাবু খুবই হঃখ পেলেন। 

তিনি ভাবলেন পরের দিন যে রকম করেই 

হোক খাত্তা তিনি আনবেনই, মেয়েকে কথ। 

দিলেন। | 

কিন্তু ভাগোর 

পরের দিন কি একটা কাজে তিনি 

বড় বাবুর ঘরে ঢকে দ্লেখজেন কয়েকটা থাতা 

এদিক ও দিক ছড়ানে। রয়েছে, একে পকেটে 

পয়সা! নেই তার উপর মেয়েকে প্রতিশ্র,তি 

দিয়েছেন। বিতরন বাবু আক্ব থাকতে 
পারলেন | 

এক সময় বড় বাবুর অলক্ষ্যে একটি 
খাতা! সরিয়ে নিলেন। ছুটির পর আনন্দে 

ফিরছেন এই ভেবে যে আজ তিনি তার 

মেয়েকে একটা খাতা দিতে পারবেন । সেদিন 

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে অনীতাকে ডেকে 

খাড। দিলেন। আনীত! খুবই খুশি, কিন্ত 

ছু একদিন বাদে সমর আনালে! যে তাদের 

বাবা বোনের অন্ত একট। থা চুরি করে 

এনেছেন । সরাসরি বাবাকে এপে জিঞ্জাসা 

করলো, বিজন বাবু 5প করে” র়ইলেন। 

শেবে সে বাবাকে বলল, তুমি শে পর্য/ও 

২৫ 
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পামান্য একট। খাত চ.রি করে আনজে? 
অনীতা নাহয় স্বলে নাই যেত, কিন্তু তৃমি 
কিনা শেষ পধ্যস্ত বন্ধুদের কাছে চোর হয়ে 

গেলে । বিজন বাবুব মন তুঃখে ভরে 

গেল । শেষ পধ্যস্ত নিজের ছেলের কাছে 

চোর বদনাম। 

কিন্ত কত তুঃখে যে তিনি চুরি করেছেন 

তা তো আর সমর বুঝলো না। 

হু তিন দিন পরই শুনলেন মেজ ছেলে 
অতীন সেই পাড়ার কোন এক বাড়ী থেকে 

গহনা চুপি করে পালিয়েছে । ভতোলোক 
পুলিশে খবর দিয়েছেন, পুলিশ এজ | বাড়ী 
সার্চ করে চলে গেল । বিজন বাবু ভাবলেন 

যে আশা ছিনি 

হতে চলেছে। 

ছেলেদের মাম্মুষ কবার 

করে ছিলেন তা বিফ 

কয়েকদিন বাদেই খবর পেলেন পুলিশ তাকে 

গ্রেপ্তার করে গছনা উদ্ধার করেছে । ভাগ্যের 

কি ন্বিমম পরিহাস, বিচারে অতীনের 

তু বংলর সশ্রম কাাদণ্ড হোল। 

সবার চিরকাল সমান যায় না। 
কালের 'আবস্তে হছঃখর পর সুখ আসবেই, 

সেই রকম এই পরিবারেও একপিন স্ুথ 
এল । সমঞ্র চাকরী পেয়েছে, মাসে প্রায় 

৩০ টাক। আয় করে, বাবার পাশে এলে 

দাভিয়ে সংসারের হাল ধরতে 

করছে, বোন অনীতাকে পড়াচ্ছে। 

বাবু একটু ম্বখের মুখ দেখতে 
সেজন্টে অতীনের অন্নপস্থিতি 

সব সময় বিচঙ্গিত করে ন1। 

আসীতাক্ে নিয়েই নিজের 

আছেন। 

সাহায্য 

বিজন 

পেয়েছেন। 

তাকে আর 

সমর আর 

হখ ভূলে 

যখনই অভীনের কথা তাঁর মনে হয় 

তখনই নিজের মনে মনে বলেন, ওরকম 

ছেলে থাকার চাইতে যাওয়াই ভাল ও 
থাকজেও এতদিন আরও কন কি করত ত। 

কে বলতে প্রারে। হৃষ্ট গরুর চাইতে শুন্য 
গোয়াল ঢের ভাল কিন্তু আবার পরক্ষণেই 
ভাবেন অতান তো আর পর কেউ নয়। 

নিজ্জেরই ছেলে, আবার একবার চেষ্টা করা 

যাক, না, যার্দ ছেলেটা শুধরোয়। সনের 
এই দো টানায় পড়ে কখনও কখনও নীরবে, 
ছু এক ফোটা অশ্রু বিলজনও করেন। 

প্রায় মাস হুয়েক হয়ে গেল এখনও 

একদিনও ছেলেকে জেলে দেখতে যাননি । 

সমর গ অনীতাও তাদের ভঙইয়ের উপন্ব 

খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেজন্তে তারাও যায় 
ন|। মা কিন্তু পারেন নিথাকতে। সপ্তাহে 

এক বার করে স্বামী আর ছেঙ্গেছের 

লুকিয়ে গিয়ে দেখে আমেন। অন্ততঃ মনের 

দিক থেকে সাস্তনা পান ছেলে অতীনদকে 

২৫৭ 
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একবার চোখের দেখা দেখে, ছেলের জন্যে 

গোপনে খাবার নিষে গিয়ে খাইয়ে আসেন। 

এপ্দিকে বিজন বাবু স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন জেল 

থেকে ফিরে আসার পরও যেন তাকে বাড়ীতে 

ঢুকতে না দেওয়া হয়। 

এপ্দিকে অনীতা বড় হয়েছে বিজন বাবু 

পাত্র দেখছেন যাতে অনীতাকে সুপাত্ুস্থ 

করা যায়। অনীতাকে দেখতে ভাল; রঙও 

ফলা, ছু একজন পা সহজেই পাগুয়া 

গেল । 

টাকার দাবীতে বিজন বাবু সাতদের মধ্যে 

কাউকেই মেয়ে দিতে পারলেন না। তিনি 

একটু চিস্তত হলেন। এবার বোধ হয় 

ভাগ্য তার ভালই ছিল । কয়েকদিন বাদেই 

বিজন বাবু এক ন্ুপাত্রের সন্ধান পেলেন। 

বাপ মায়ের এক ছেলে আর এক মেয়ে । 

বদ্দিও ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে দেননি তবুও 

ৰেশ ছোট সংসার । ছেলে অবিনাশ 

শিক্ষিত আব ভাল চাকরি করে, আর 

সব্শোপরি দ্াবাও কম, ন্ুতরাং শুভদিনে 

অধিনাশের সঙ্গে অনীতার বিবাহ হয়ে 

গেল। বিজন বাবু ভাবজেন এতদিনে তবু 

তার ম্বপ্প কিছুটা সফল হোল। 

তিনি কাজ থেকে অবসর নিলেন। 

এবারে 

বড় ছেলে লমরের টাকাতেই লংসারের 

খরচ ভালভাবেই ঢলে যায়। কিন্ত 

ভাগ্যঙলক্মী অলক্ষ্যে আবার হাসলেন। 

অভীন জেল থেকে ছাড়া পেয়েই 

বাড়ীতে এল। বিজন বাবু অতীনকে কিন্ত 

বাড়ীতে ঢকতে দিজেন ন1। মনের হুঃখে 

অস্ভীন বাড়ী থেকে চলে গেল। পরের 

দিনের সংবাদ পত্রের একট। খবর সকলেই 

দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সংবাদটি এইরূপ ছিল, 

“গতকাল একটি ছেলে বাল চাপা পড়িয়া 

মার) গিয়াছে, তারপকেটে একটি কাগজ 

হইতে জান। গিয়াছে ভার নাম অতীন রায়, 

শেষে লেখা আছে ঢেনাঞক্কি পাপের 

প্রায্সশ্চিত্ত কৰিয়াছে।”' 

বিজন বাবু শোকে উম্মাদ্দের মত হুলেন। 

যে ছে'লকে এত কষ্টে মানুষ করেছেন, 

ঘাকে নিজে ন। খেয়ে পেট ভরে খাইয়েছেন 

সে কিনা চুরি করল আত শেষ পধান্ত 

আত্হত্যা করে পালের প্রায়শ্চন্ত করল। 

নিজের মনকে শুধু একটি মাত ঘ্বিজ্ঞাসাই 

বার বার কমতে লাগলেন যে, কার পাপে 

অতীন আজ অমানুষ হোল? এ পাপ তার 

নিজের না অত্ীনের? 

৫৬৮ 



অতলান্তিকের 

ভাই সংঘমিত, 

আপনারা যখন লিপিমিগ্ার মাধ্যমে 

সুদুহ  আন্টপাট্টিক মহাসাগরের ওপার 

থেকে এ চিঠিথানা পাবেন এখন আপনারা 

দকজেই বাঙ্গালীর সব“শ্রষ্ধ উতৎসৰ হ্র্গা 

পূজার হ্বানদ্দে বিভোর ছোয়ে আছেন। 

বধাধিধৌোভ স্বণীল আকাশ আর উজ্বল 

সোনার রবির কিরণ বআনন্দময়ী এমায়ের 

আগমন বাস্ধণ। ঘোষণ। করছে। কিন্তু এতদূ!র 

থেকে লিপিমিতার ভাই বোনেদের কথা 

আমরা ভূলিনি। তাই আপনাদের সাথে 

এই উতমবে যোগদান করতে ৭ 

আমি সব্ণাই কামনা! করি আপনাদের এই 

উতৎলব স্বার্থক হোক নুন্দর ছোক। 

গাওজে ও 

ওপার থেকে 
37080 00799, 

[ %৪1) 08 

ক, লু, 03060 

0.৪, &, 

ইতিমধ্যে পত্রসাহছিত্যের টুকিটাকি 

মাধ্যমে এখানকার বাঙ্জালী সমাজের উৎসবের 

কিছু বিবরণ [দয়েছি। এবারও আপনাদের 

কিছ, খবর দিচ্ছি! গন ২০শে মে পৃথিবী 

বিখ্যাত 7887810 7015978),5 মহা- 

সমারোছে ভিত্রাঙ্গাদ1া! অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 

রবীন্দ্র জন্ম উৎসব প্রালিত হুল। ঝাবীন্রানাথ 

ঠাকুরের সাথে এই 8585510 00) ৩:৪০5র 

একটি বিশেষ স্মৃতি জডিয়ে আছে। আজ 

থেকে ঠিক ষাট বংসর আগে অর্থাৎ ১৯১২ 

সালে কবিগুরু রবীশ্রনাথ ঠাকুর 41567105, 

পরক্রমার পথে এখানে এসেছিলেন, এবং 

এখানকার জ্ঞানী গুণী সমাজের কানে 

রনীজ্নাথ বক্তভ। দিয়েচিলেন। আজ সেই 

[7875870 810856288৮5 ছাত্রীরাই নৃত্যে 

তরি 



অতলাস্তিক্ষের গুপায় থেকে 

অংশ গ্রহণ করে-চিত্রাঙ্জাদ। মঞ্চস্থ কযেন। 

'স্বত্য যারা 

হলেন, মা7৩৫৩78009  84876187 অভুনের 

ভূরিক্কার, এছাড়। আরও যার! ছিলেন তারা 
হলেন 2116 02516, 8501591৩121 9001091657 

্য881)  ঠ69107095। ত ০908 1578891, 

8087507)  0০700929, 08:91 80111 

শু 00259 চ০ (001277808,  £ 9697 

[09869810) 367:810 £200380০, 

এদের মধ্যে অনেকে ভিত্রাঙজাদার সখা 

ভূমিকায় ছিলেন আবার কেউৰা গ্রাম্য 
ল্রোকেছের ভূমিকায় ছিলেন অঙ্ুষ্গান্টি 

পরিচালনায় এবং নাম ভূমিকায় ছিলেন 

ভীম নীত।) মিআ নুব্রামশ্য়িম)ণ লঙ্গীতে 

ছিলেন শ্রীমতি বাণী মুখোপাধ্যায়, গ্রীমতি 

যেব] চক্রবত্তখ, মায়া লাছিড়ী, মঞ্জ, বসু, 

বাবাঙল আনলোক্সাভত জাডিন। এক্রাষ, হ্োলেন।! 

আল) আসব ও সব্ভ্রীপ্রলপয় সাম, বিশ্বজিৎ 

ল।ছিড়ী, অমলেম্তু লান্যাল। 

তবলার সঙ্গত করেন শ্রীলীভাংশু ঢক্রবস্ত 

ভারপরই গত ১২ ই আগ 

01015575505 (১৩০76 

0810020 

81)৬ 777) 8, 

17811-এ শ্রীবাদল সরকারের বনু আলোচিত 

ক্মাধূনিক জটীল জীবন সমস্যা মূলক নাটক 
এবং "ইন্দ্রজিৎ'' অত্যন্ত পাফলে)র সঙ্গে মঞ্চস্থ 

অংশ গ্রহণ কবেন তার! 

হয়। বাদল সম্গকারের এই হুকছ নাটক্টীকে 
উপস্থণপনা "কনা এবং সাংরফল্যের 

অভিনয় করা লত্যিই এক 

ব্যাপার। 

সঙ্জে 
ক্জঠিন 

তবুও আপ্রবার লিন্হু। 

পরিশ্রমে এবং অপূর্ণ নিষ্ঠা 

সাধন সগ্তপর হয়। এই অনুষ্ঠানটির আর 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল, 

এপার বাংল। ও গপার বাংসার অধিবাসীরা 

মিলেমিশে নাটক অংশ গ্রহণ করেন। 

ঘাঝের আক্রান্ত 

এই অসাধা 

নাম ভূমিঙায় এবং নায়িকার ভমকায 

যুক্তাতিন্য় করেশ ওপার বাংলার ঘা! ক্রম 

আবু আবহন্তা এবং চিত্রিতা আবুল! । 

ব্যক্তিগত জীবনে এর উভযজে স্বামী স্ত্রী, 
অমল, বিমল ও কমলের ভূমিকায় অভিনয় 

করেন যথাক্রমে সং্ীতৃষাঞ্ছ ঘোষ, অআমজ্ন্দে 

সান্যাল, ও শটামক্গ চৌধুবী, জেখকের- ভ.মিক্চায় 
অভিনয় 'কষেস নলাক্টকটিত পরিচালক ব্য 

শ্রীগ্রবাও সিনহা রায় | 99৪১০ এ এই 

লব্ধপ্রথষ একটা পুর্া্গ বাংলা ঝটক 

মঞ্চস্থ হোল। 

প্রথম নাটকেরই এই অভাবনীয় লাফল্ 

উতলাহিত হোয়ে এখন থেকেই আর একট। 

মঞ্চস্ম করার তোড় জোড় শুরু হয়েছে। 

এখানকার আরও অনেক কথা লেখার 

সঃ 



অতলাস্তিকের ওপার থেকে 

ইচ্ছ। ছিল | কিন্তু ভবিল্াছে পিখব। অনেক সোনা আথাত ডলার ছন্ডিয়ে নেই। 
অশ। আক্তাঙ্ধ। নিরে একদিন বাধ বৃদ্ধা, জামেরিকার ছেলেমেয়ে বু্ভ। বুড়ি সকলেই 
ঠাকুষা ভাই বোনের চোখের জলের মধ্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে লেই হুমা 
দিয়ে দমঙ্গম বিমান ঘাটি ত্যাগ করে ভাতের জন্যে। 
ভিলাম। তারপর এই বতসরের আঅথো 

আম্বার জীবনে ক্মানক ঘটন। ঘটে গেছে। 

অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চত হোয়েছে। দেসব 

কাহনী আমি একদিন আপনাদর জানাব। 

সংক্ষেপে শুধু এই টুকৃই বজতে চাই এটা 
স্বর্গ রাজ্য নয় আর এখানে পথে ঘাটে 

” ক্ীপল্ানাখ গে 

রব ৩ -৮৪ 

আমার প্রি ঘখন আমার পাপের বসনট! ছাডিয়ে দিলে তখন আমি তা 

খুশী ছয়ে ছ্েভে দিলাম, ডারপর যখন সে আমার পুণোর বসনাটাও ধরে টান 

দিতে গেল এখন আমি জঙ্কত ছয়ে আর ভয় পেয়ে স্ভাকে নিবারণ করতে 

গেলাম । যখন সেটাও সে গজ করে ছিনিয়ে নিলি, তখন দেখতে প্জাম হে 

আমার নিজের আত্ম! কেমন করে আমার নিজের কাছ থেকেই আভডাঙে লুকিজে 
চিল । 

- প্রীঅঝহিল্দ 

ঈংগ্রাহক ৬৬৬ জাশিদ কমা সরকার 

২১ 



আজকের জাপান 

প্রবীর কুমার পিন হু! 
( নবন্থীপ) 

জাপান মন্বন্ধে আলোচন। করতে করতে 

শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি। জাপান 

সম্বন্ধে এই আমার শেষ আলোচন!। 

জাপানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় 

নিয়ে আজ আমি আলোচনা কফরব। বিষয় 

চারটি হলো :-- শিক্ষা, শিল্পকলা, ধর্ম এবং 

খেলাধূল! ৷ 

স্” শিক্ষ। 

প্রথমেই শিক্ষ। ব্যবস্থার সাথে পরিচিত 

হওয়। যাক,। জাপানে ছেলে মেয়েদের 

শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথণ নয় বংপসরের জন্য 
অবৈতনিক। সকলকেই বাধ্যতামূলক ভাবে 
৬ বংলগ্ের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং 
তি বৎসরের জন্য মাধামিক বিদ্যালয়ে 
অধায়ণ করতে হবে। গুলে ভরতি হতে 

পারে এরকম বয়সের মোট ছেলে মেয়েদের 

পন্তকর! ৯৯৯ ভাগই প্রাথমিক ও মাধ/মিক 

বিভ।লয়ে পড়াশুনা ঝরে। শনিবার ব্যতীত 

'লিপি-১৩-৪ 

পর একটি পরীক্ষা 

সন্তানের অন্যান্য দিন গুপিতে দুল নুরু 
হয় ৮ টায় আর শেষ হয় বিকেল ৩টায়। 
শনিবায়ে স্কুলের ছুটি হয় দুপুরে ছুজের 
শিক্ষা! বংসর আবরঞ্ হয় এপ্রিলে এবং শেষ 
হর পরৰতাঁ মাচ! গ্রীম্মের ছুটি দেওয়া 
হয় আগষ্ট মাসে আর শীতকালীন অবকাশ 

হচ্ছে নব বার ছুটির দিন গুলির সময়ে। 

নয় বতলর বাধ্যতাম,জক শিক্ষা সমাপ্তির 

উদ্ধির্ণ . ভয়ে এবং 

বাৎসরিক সামান্ত বেতন দিয়ে ছাত্র ছাত্রীর! 

টৈবাধিক উচ্চ বিভালয়ে প্রবেশ ঝরতে 
পারে,। উচ্চ বিভ্ভালয়ের পর সাধাংণও; 

চার বংলরের জন বিভিন্ন ধরণের বিশ্ব 

বিছ্যালয়ে পড় শুনার সুযোগ রছেছে। 

অবশ্য ছি-বারধিক বিশেষ কলেজ সম.হও 

আংছে। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্তালচ এবং 

স্বলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই ভর্তি হতে 

পারে। | 

জাপানে প্রায় ৩১৭টি বিশ্ববিদ্তালয় € 

খ্গ২ 



আঞঙকফের জাপান 

কলেজ ঝয়েছে এবং ছি-বাধষিক জুনিয়ার 

কলেজের সংখ্য! হল ৩৬৯ মোট ছাত্র-সংখ্য। 
প্রায় ১০.৮৫৭,০০০ | 

সকল ছাড়াও জাপানে বছুসংখ্যক গ্রস্থা- 

গার, যাছুঘর এবং প্রদর্শনী গৃহও আছ, 

উদ্দাহুরণ স্ববপ, ১৯৬৩ সাঙের সেপটেম্বর 

পজ্তা সাধারণের জন্চ ৮১০টি গ্রন্থাগার, 

২১৬টি যাহ্ঘর, ২৬টি চিভিয়াথান1, ৩১টি 

কৃত্রিম মতস্যাধার এবং ১৯টি উল্ভিদ-উদ্যান 

ছিল । জাপানে জনসাধারণের ব্াবহথারের 

জল অনেক হলঘরও আছে। সেখানে 

সবরকম একতঙান সংগীত এবং অভিনয় 

অনুচিত হয়। 

জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে পড়াশুনা 

করার জন্ত প্রতি বতসর বহুলংখক বিদেশী 

ছাত্রারা জাপানে আসে। সম্প্রতি এশিয়ার 

নানা দেশ থেকে ছাত্ররা ভ্ভাপানে আসছে 

শিল্প ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান আন প্রযুক্তি, 

(খদ্যার বিভণ্র বিষয়ে শিক্ষ। গ্রহণ করতে। 

বিগত প্রায় ১০০ বৰবতলর ধরে 

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে আজ 

জাপানে প্রত্যেকটি লোকই লিখতে ও পডতে 

ভাগ 

পারে। প্রতি বদর ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম 

সম্বপিত প্রায় ১৬,৫০০ পুস্তকের ৩৮২৮ 
মিনয়শ সংখ্য। প্রকাশিত হয়। ৭৮৮০ টিরও 

বেশি বিভিন্ন ধঙতণের সামগিক পত্িকার 

৫৩৬২ মিলিয়ন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

-- শিল্পকলা -- 

এবার শিল্পকলার দিকে তাকানে। যাক. । 
ভাবভবর্ধণ চীন, আর কোরিয়া এশিয়। 

মহাদেশের এই প্রধান ভূভাগের সংস্কৃতি 

ও শিল্পকল। জাপানে প্রবেশ লাভ ঝরে বঠ 

শতাববীতে বোৌদ্ধধমের সঙ্গে সঙ্গেই । দশম 
শস্ভাবধীর মধ্যেই এইসব ঠেবদেশিক সাংস্কৃতিক 

বিষয় বস্তুর পরিবত'ন সাধিত হয় এৰং 

বণ ও রীতিগত দিক দিয়ে এগ,লি সম্প,- 

ভাবে জাপানের নিজস্ব হয়ে গঞাঠ। পরবস্ত্ণ 
শঙান্দী গলিতে শিলপকঙল। সম্প্রসারিত ভয় 

বৌদ্ধ পুরোহিত এবং রাজ পরিবার সমেত 
অভিমত সম্পূদায়ের নিদেশ ও পৃষ্ঠপোষ- 
কতায়। 

কাঠ ও ব্রোঞ্চ ধাতুর ভাবকব। চিত্রাঙ্কন, 
মৃৎশিল্প, লাক্ষার কাজ আর কাঠের রকের 
মুদ্রণ আজ সৌন্দধের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত 

জাপানের শিল্পকলার ভিত্তি সব যুগেই 
প্রাকতিক সৌন্দধষের ওপর প্রতিচিভ হয়ে 
এনেছে । তাই প্রাকৃতিক দৃশ্টের অন্থকরণে 

উদ্যান রচনা আর ফুপ-সাজান শিল্পটি 

জাপানীদের জীবনে একটি গ.বত্বপুর্ণ অজ । 

জাপাণীদের আবাস গৃহে এবং সবণলাধারণের 

খত 



আজকের জাপান 

শিমণণ কার্ধে 

রংটিকে বজায় 

জানালা আর 

বাবছাধ্য অট্াপিকা সমুছের 
ব্যবহ্ত বস্তুর স্বাভাবিক 

রাখ হয়। বড বড় খোল। 

দেওয়ালের প্যানেল খুলে দিলেই সংলগ্ন 

উদ্যান এবং বহিধিভাগের সাথে ঘরের 

অভ্যন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হয় প্রত্যক্ষ- 

ভাৰে। কবিত! ও সঙ্গীতগ,লিতেও প্রায়ই 

প্রাকৃতিক সৌন্দধষের প্রকাশ। 

জাপানের এতিহ্যগত নাটক গলির মধ্যে 
রয়েছে ক্ল্যাসিক মোহ নাটক, বুনবাকু ব! 

পুতুলনাচ এবং জমকালে। সাজ পোযাক আর 

বণ সমারোহ পুর্ণ বিন্যাসে ভরা কাবুকি 
নাটক। বড় বড় সহরে আধুনিক রুচিসম্মত 

চিতবিনোদনের উপকরণ হঘেমন, মঞ্চাভিনয়, 

সঙ্গীতপুর্ণ সাময়িক ঘটনাদিম,লক নাটক এৰং 

বিশেষতঃ চলচিত্র গ্রভৃতির প্রতি অন্ুরাগীর 

লংখ্যা বিপুল । সাম্প.তিককালে জাপানের 

চলচিচন্ বিদেশে জন্প্রিয়তা অজন করেছে 

এবং আন্তঞ্জাতিক প্রতিযোগিতায় অনেক 

পবন্কার লাভ করেছে। 

সব প্রধান প্রধান সহরেই একতান বাছ্য 
ও ন্াট্যাভিনয় এবং ব্যালে নৃত্যের অন্ষ্ঠান 

বিপজ সংখ্যক শ্রোতা ও দর্শককে আকঞ্ধণ 

করে। এখন টোকিগতে প্রতিচিত হয়েছে 

মেট্রোপলিটন ফেঞ্িভ্যালল হল। এটি হয়ে 

উঠেছে সমস্ত প্রদর্শনমংলক [শলঃলাদির 

প্রধান কেন্দ্র। প্রতি ধংদর ওসাকাজ আন্ত, 
জ্শাতিক সঙ্গীত উৎসবে পৃথিবীর সমস্ত দেশের 
দর্শকর। সমবেত হন। বিশ্বের শিল্প পরি- 

মগ্ডলে জাপান্তি চিত্রকর এবং শিল্পীরা উচ্চ 

প্রতিঠা লাভ করেছেন এবং তাদের শিল্পকমণ 

আস্তর্জাতিক প্রদর্শনী সমখাছ অস্ততূ-ক্ত হচ্ডে। 
সাহিত্য ও লেখনীর ব্যাপারে জাপানীর। 

দীর্ঘপিন ধরেই সক্রিয় । সম্পন্তি আনেক 

জাপানী উপন্যাস বিদ্দেশী ভাবার অনদ্দিত 

হয়েছে এবং এগুলি বিদেশী পাঠকদের কাছে 

উত্তরোত্তর জনপ্রিয়ত। লাভ করেছে। 

ধম 

এবার ধর্মের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া 
যাক । জাপানের সংবিধানে দেশের সমস্ত 

নাগরিককে ধর্ম চচ্চার ব্যাপারে স্বাধীনতার 

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং বোৌছধম', 
শিল্তোবাদ ও থন্টধর্ম এই ভিন্টি ধর্ম 
পাশাপাশি বিরাজমান। 

ভারতবর্ষ থেকে বৌন্ধধম” জাপানে প্রবেশ 

লাভ করে যষ্ট শতাবীর মাঝামাঝি চীন ও 

কোরিয়ার মধ্য দিয়ে । ধমর্চচ1,। শিল্পকলার 

উন্নতি এবং জাপানের সমগ্র ইতিহাসে শিক্ষার 
ছু / 

প্রসার ও অন্ুপ্রেরপার দিক থেকে বোঞঙ্জগধম 

এক গুরত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে এসেছে। 

২৬৪ 
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শিস্তোবাদের অস্তিত্ব জখডির ইতিহাপর 
রর আঙ্গি থেকেই! প্রডগিত অথে একে খম 

ঘখয। দেওয়। যায় না। কারণ শিস্ভোবাদের 

কোন বিশেষ ধমীীয় মভ্তবাদ ব! উপদেশ 

নেই। বহু, শতাব্দী পৃবে” এর উত্তব ঘটে 
জাপানের আদিম যুগের মান্থষের মধ্যে 
যারা বিশ্বাস করত যে প্রকৃতির সকল 

বন্ততেই এঁশী শক্তির প্রকাশ। শ্শিস্তো হচ্ছে 
বিশেষ করে জাপানের জীবন ধারার একটি 
অংশ এবং জাপানের বন্ছতর এঁতিহ্যের 
ভিন্তি। স্তাই অনেক ঝেোদ্ধধম্ণাবলম্বীও 
শিস্তো রীতি অন্ুসয়ণ করেন। 

আপানে খষ্টধম” প্রবতিত হয় ১৫৪৯ সালে 
যেশুষ্ট মিশনা্ী সেন্ট ফ্রান্সিল জেভিয়ার 
কর়ৃক। শোগুনাতে ( তদানীস্তম সামরিক 
সরকার) যোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে খ"্ট- 
ধম6৮1 নিষিদ্ধ করেন। উনবিংশ শতাবীর 
মাঝামাঝি সময়ে বহিজ গতের কাছে জাপানের 
দ্বা পুনরুদঘাটিত করার প.বববরতণ 
সর কাল এই নিষিদ্ধ অবস্থ। 

ছিল। প্রোেষ্টাণ্ড ধম প্রবঙন জাভ করে 

১৮৫৯ সালে। আজ জাপানের 

ক্যাথলিক সম্প দায় অপেক্ষ। 

সখ্য! কিছু বেশী। 

৯৬০ 

খলবৎ 

গীজণায় 

প্রোটেই্উ'নদের 

স্” খেলাধুল। -. 

লিপি - ১৪ -$ 

সবশেষে খেলাধূলা! নিয়ে পর্যাঙ্জোচন। 
করতে বললাম । জাপানের জনগণ সবরকম 

খেলাধূলাই ভালবাসে । আঙঞ্জকাল ছোট বড় 
সকলের কাছেই সমান আনব্তিত থেল! 
বেসবল । জাপানের সবর গুলে দল আৰ 
অপেশাদার বেসবল ক্লাব প্রতিষ্রিভ। ছুটি 
পেশাদার বেসবল লীগণ্ড আচে যার 

ক্রীড়াকুশলীর! চলচ্চিত্র অভিনেতা ও ভি- 
নেতরীদের মতই খ্যাতিসম্পন্ন । বসস্ত কালে 

খেলার মরশুমে হাজায় হাজানত্র দর্শক 

পেশাদারদের খেল! প্রত্যক্ষ করতে যান 
এবং আল্সও বহ,সংখ্যক লোক এই খেলা 
দেখাত আনন্দ লাভ করেন টেলিভিসনের 

মাধ্যমে । অপেশাদারী ধারাবাহিক বেসবল 

খেলার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছে গ্রতি- 

বৎসর অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী আন্তঃ উচ্চ 

বিদ্যালয় বেসবল প্রতিযোগিত।। 

ফুটবল, যাঁগবী, বাসকেট বল, ভলীবল, 
টেনিস এবং ট্র্যাক প্রভৃতিও জনপ্রিয় খেগা। 
জাপানী শাতারুগণ বিশ্বের সবশ্রেষ্ঠ 
সভারুদের মধ্যে অন্ততম। সাম্পত্তিক কালে 
অনেক জাপানী খেলোন্ার আন্তজার্তিক টেবিল 

টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার 
করেছেন এবং জাপানে মারাথন ছৌভবীর 
বিভিন্ন আস্তবিশ্ব প্রতিযোগিতায় থ্যান্তি 

অর্জন করেছেন। গলফ. এবং স্বী খেলা 

৯৫৫ 
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অধুনা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং এই 
খেলায় জাপানী খেলোযাডগণ বিভিন্ন আন্ত- 

জাতক প্রতিযোগিতার স্মংশ গ্রহণ করছেন। 

জাপানের এভিহ্গত খেলাধুলার প্রতিও 
জনসাধারণের বিপুল সমর্থন রয়েছে । 

এগুলির মধ্যে অন্তভূক্ত হল "*স্ুখো?, 

“জুড়ো' এবং “কোন্দে,”)। স্থখো হচ্ছে এক 

ধরণের মগ্যুদ্ধ বা কুন্তি যাতে একজন 

মন্তধীর জয়লাভ করতে পারেন যদি ভিনি 

প্রতিপক্ষকে শক্তি প্রয়োগের ছারা ভূতলশানী 

অথবা! নিগ্গিষ্টু রিং বা বেডের বাইরে বের 

করে দিতে পারেন। জুড়ে হচ্ছে এক 

আত্মন্রক্ষামূলক গ্রক্রিয়া। এতে দৈহিক 

শক্তি বা আকুতি অপেক্ষা চিন্তা ও কর্মের 

ক্ষিপ্রগতির প্রয়োজন। কে'ন্দো হুল 

জাপানের এতিহাপত্ত অসিক্রীড়ার কৌশলু। 
মুক্ত তরবাি অথথ ধাতুর পাতের 

পরিবর্তে কেন্দোতে ব্যবহৃত হয় ফালি কর! 

বাশের লাঠি। 

জাপান অলিস্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে্ নিয্মমিত 
সভ্য । ১৯৫৮ পাংলর এশীয় ক্রীড়া প্রঙি- 

যোপিত। অস্থগিত হয় টোকিওত্ে) এশিয়া 

মহাদেশে সবগ্রথম অস্ুষিত অজ্শ্পিক ক্রৌভা 

প্রতিযোগিতা ও সালে" টোকিগত্েই 

অনুষ্ঠিত হয়। 

১৪৪ 

জাপানের উত্তরাঞ্চজের হোকাইউডো দ্বীপের 

রাজধানী এবং শীতকালীন খেলাধূঙ্গার বিখ্যাত 

কেজা সাঃগ্লারেতে ১৯৭২ সালের শীতকালীন 

অলিম্পিক ক্রীড়াও অন্ঠিত্ত হথে। ১৯৬৯ 
পালের এপ্রিল মাসের আত্তজাাতিঞফ অলিম্পিক 

কমিটি (আই. ও, পি) জাপানকে এই দ্বিতীয় 

সন্মান দান করেছেন। 

জাপান লম্বদ্ধে আমার ক্যেখার এখানেই 

হতি। সতর্ক হঞেইে এগুলি 

লিখেছি। তবু মিতার বদি এরমধ্য কোন 

ভুলত্রটি পান 

নিজগুণে ক্ষন! 

যতদুর লঞ্ভব 

তা ভীব্রভাবে সঙগ্গালোচনা 

নল] করে করে নেবেন। 

ভবিষ্যতে অস্ক কোন বিদেশী রাস সথদ্ধে 

লেখার ইচ্চ। রইলো । 

বত 



ূ 

ভগ্নাংশ বিমজ'ন 

স্উীআঅমিত চট্টোপাধ্যায় 

আসাম 

মনটা আযষার হাগিযে যাবে 

পথ খুঁজে খুজে যে কোন এক ভোরে, 

সী বেচার!, হতাশাগ্রন্থ গ্রন্থির বন্ধন ছিন্স করে 

এঞ্টু অবলানদ শিয়ে, খুক্ষে বেডভাবে। 

পৃথিবীর বন্চ উদ্দামত। কিন্ত কমবে ন।। 
জান! - অজানার 

অনেক প্রশ্ন তু রর মাঝে, 

আমি ব'লে জগৎ এর ফ্োট একটা মন 

যে হাৎপিগু উপডে ফেলেছিল, মরুপ্রাস্তর থেকে 

আরবের সুর আর ক্যাঙ্সিপসোর তালে তালে, 

হাওয়া স্ুতটা ভাসে, আঅধ্যাত হাানও। 

মাঝে মাঝে 

হয়ত আমাকে ডাকে প্লানচেটেন্ধ টোবলেতে। 

আমি কিন্তু ইতিহাসেন্র কক্কাল, 

অভিযান মধ্যে মৃত জরাজীণ” ফসিল॥ 

কলকোলের দল থেকে 

দুর অনেক দূরে, বিজন প্রান্তরে, 
নজর সুতার ইতিহাস শুনছি 
বাতাসের সুরে - 

কান পেতে পেতে। 

লিপি _-১৩ ৪& 

ছোটো করার যুগে 

- শ্রীবরুণ কুমার দত্ত 
খল, বৃরমান 

জীবনটাও্ড সংক্ষিপ্ত কক গেড়" 

বাথন্ভ। এনে দেয় দীর্ঘভায় হাাস। 

শৈশব, ১কশোন এরপরই যৌবন _ 

কিন্তু কোথম্ত্র প্রৌঢত্ব কোথায় বা ৰাস্ধক্য? 

এ সবই নিযে গেছে চলে বেকারত্ব। 

কয়েক বন্ছরের সগ্ভোথ.ধিত যৌবন, অসন্থ্য জ্বাল! 
বুকে নিয়ে বাচার সবটুকু প্রয়োজনে 
ভূল যৌবনেই শেষ করে জীবনের অস্তিত্ব। 
হুবি“সহ জ্বাজ। মৃত্যু পকোয্ানা নিজে 

এগিয়ে আসে-- আন্তে আস্ত গ্রাসে 

সপ্গিত সারলা, সম্ভীবত। আর সৌন্দর্যকে, 
এশিয়ে দেয় নিপুন হাতে বিষ পাগ্র- 

হঙাসার অ গুন 

পতঙ্গের মতো ছুট যায়-_ ধ্বংস চজও 

বাচার সামান্য আলোটুকু অন্বাক্থায় £ 

করতে পাবে না-_ স্বেচ্ছা মুতুযুর কেখজে 

ঘুমিয়ে পডে আর উত্তর স্ত্রীদের এগিয় জেখ- 

উচত্তঞ্জনার ভরপুর পাত্ত আর জুগি।য় দেয়- 

প্রতিবাদের ভাষা -_সামগ্িক গাজভব। কআাগান । 

একে একে হয় বি, হোমানজ জগতে থাকে 

বোঝ। যায় না এ জীবন সংক্ষিপ্ত করার 

প্রতিবাদে কি সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে । 

১৬৭ 



ঈশ্বরের সন্ধানে 

--ভিমিরেন্তু বিশ্বাল 

কাটিছার, বিহার 

ঈশ্বরের সন্ধানে একদিন গেলাম 
গীজণয় 

দেখলাম লম্ম,থে যীণুর 
নিরবমুদ্ধি 

না, নেই ৪৩৪৩৬৬০৪৪০৩৩৩০০৩৬৯৬৬৯ | 

তারপর, গেলাম মসজিদে 

একমনে পড়লাম নমাজ, 'স্ট 

ন1, নেই, এখানেও নেই '*'-*-'- | 
অতঃপর মঙ্দিঘে _ 

তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে 

খু'ঁজলাম 

না, নেই, ঈশ্বর নেই !! 
হঠাৎ চলতে চলতে 

দেখলাম পথের পাশে 

| আমার কাছে, 
চাইল ভিক্ষ। 

সে ঈশ্বর । 

বিশ্বমিতালি সংঘ 

- পিন, ঘোষ 
পানিহা।টী, ১৪ পরগন। 

পৃথিবীকে চেনার 
অজানাকে জানার 
পৃথিবীর সাথে মিশবার 

ছোট চাবি কাঠি লুকোনো 
কোন স্বললন নয় 
শুধু পাইয়ে দেবার 

পুণা ঘট হয়েছে পাতানে!। 
অন্ধঞারে জ্বলে ওঠা 

আলো বিচ্চুবনকারী 
আকাশের ভারা মাত! 

অভ্ততার অন্ধকারে 
অবল.প্ত জীবন বোধেক্স নিকট 

নূতন আল্লোকদাতার মতে! 

ই 



ফেলে আসা অতীত 

"মোঃ কামরুঞ্কামান কাকু 

ঢাক, বাংজাছেশ 

ইচ্ছে হয় ফিতে যেতে 

সেই ফেলে আল। অতীতে 

মায়ের ছোট খোকাটির মণ 

বোনের [ছাট ভাইটির মত 

বেঁভে থাকতে ইচ্ছে হয় চিরকান্ত। 
আমান দেছের প্রতিটি অপ্.-পরমাণ, 
আর এঞ্জতে চাল না সমুখে এক কদমও 

যেতে চাষ না প্রাকৃতিক নিয়মে বাধ। 

দিন আর রাতগুলা ডিঙিয়ে 

জীবনের জটিলতায়-- 

স্বাভাবিক নিয়মের গতিকে তাই 

উপ্টো দিকে দ্বুরিয়ে চলে যেতে চাই 

সহ হমতভ। মাথা দিন গুলিতে 

মায়ের সামান্ত বকুনিতে কেদে 
লটিয়ে পড়া মুহ.ভে 

আর কাগজের রঞ্চেটে আকাশে 

উড়ানোর আনন্দ মাঝে। 
কিন্তু একের পর হছই-ই আসে 

₹ুট-এক পর আর. এক আমে না 

তবু আমি অতীতকে ভালবালি 
ালবালনি আমার প্রেমিকার মত। 

ফাগুন 

- পালালাল ঘোষ 

বাটানগর, ২৪ পরগনা 

ফাগ,ন এসেছি কফাগ,ন 

তোমার তৈরি ছোট্ট বাগানে 
তোমার বুকের গণ গণ গালে 

দখিন! বাতাসে, অশোক পলাশে 

ছড়াতে ক'মুঠে! আগ,ন। 

তোমার নীতের জড়ভ। ভাগঙাতে 

তোমার কপোল আবীরে রাঙাতে, 
লিথিতে তোমান্ত সিছুর মাথাজে, 

কিক্ত তকৰ শাখানতে শাখাতে 

সবুজ ভডাতে এসেছি হৃ'হাতে। 

আমের মুকুলে ভ্রমরেত গান, 

রক্তিম ভোরে কোকিলের তান 

পিউ কাহ। শুনে মন আনচান - 

এসব 'বন্ধু' তোমারই জন্গে 

ফাগুন মিতায়ই লান। 



সংঘাত সান্তনা 

-- লক্্মীকাস্ত ভটাভার্ধ -- তরুণ ব্যানাজরশ 

জাঙ্গিশাডা, হুগলী ভদ্রক্কাল্সী, হগলী । 

আমার প্রাত্যহিক দিনগুলো লামনের এ ঝোডে। ভাওয়াল 

নীড়ে ফেরা প্রাথথীন্স ন্যায় মন মোর যাচ্ছে উড়ে 

বয়ে আনে সাত্াাদিজনত ক্লান্তি, অনেক দূরে । 

আবসনসত! আগএ টৈনপ্দিন আত্গ্লানি। ভেৰে আমি পাচ্ছি না যে 

শ্বীতকালের মৃহছ টৈত্যপ্রথাহে কি আমি করব এখন 

বুক্ষ হতে এক এক করে অনেক অন্ন । 

থরে পভড। পাভার মঙ্ভো কেন আমি বঙ্সে আফ্ 

আমার আলস দিনগ,লা পধায়ক্রেমে বলক্ডে পার কেউ নাকি পো -_ 
সনে যাল্স চোখেম্স পামনে তকে, কেউ নাকি শো? 

পশ্চাতে যেখে যায় আশাহত দীর্ঘশ্বাস। এঞএট। যে মোর মনের »ঝথা 
বাড়ি ফেব্া পথে নিত্য দে খ- সেথায় আঙ্চে অনেক ব্যথা 

অআবছোলত, লাগত, বুুক্ষ মান্বগঞ্ল। মালায় গগাথা। 

জা দ্বেহ টাশি কোনমতে পথ বাহি 
ভিক্ষাঝ,লি হাতে ফেরে দ্বার হতে দ্বারে। 

হতাশার, উন্মাদনার বেদনাতুর মুখগ,লো 

আমান মনে আগায় অব্যক্ত অন্গুণন, 

কাপস। হতে ওঠে চক্ষু ছুটি 

ধরাতঙ্গ হয়ে ওঠে পঙ্কিল অন্কন্ারময়। 

ঠবকালে বসে থাকি ঘরের জানালার 
সারাদিনের ক্রাসটুকু নিঃশেষ কিতে 

€ তবু) ভেপশে আমে সেই করুণ সুখছবি, আর কলাম) । 
ডুবে যাই পর দিবসের অলস কল্পনায় ওটাকে তুম দিওন৷ ছি'ডে 
দুরে দিনাভ্তে দিনমশি নিঃশকা চরণে ওটাই মোর সান না। 

কফমণবলানে পশ্চিমে মাগিছে বিদায্স। 

সেই মাজাটি গলায় পে 

চি আমি সমুখ পানে 

আপন মনে 

এক বালকের ছিষ্টি ক্াসি 

খানে যে লুকিয়ে আছে 

ঘুমিয়ে আছ্ে। 

ওখান পানে আফছ্ে যে মোর 

ভোবঝের বেলাব যন্ত্রনা 

২৭০ 



বিশ্বমিতালিন সংঘ 

৪৮. জধজক্কজ্ স্্রীট, উদ্ভতরপাভ1, ক্ছণগজী । 

কখন্জিক অপ্রহাবরপণ শপৌব--১৩৭৯ 

আক্সোদশ বৰ চতুর্থ সংখ্য! 

নস মিভাদের লাম ও পাল্রিচয়্ের তান্সিক। 

ভারত্সিকাজ্ড সঙ্গস্য সংখা! ৬৯৫১ তোকে ৭০৫০ শধ্যজ্ঞ 
মৈভাদের পরিচক্স গ্রাকামশ করা! হুল । 

যে সকল বভ্যের্র ঠিকান। আনাতে অআংশপভ্ি নেই তাদের 
ঠিকানা নামে সঙ্গে প্রকাশ করা হল । বতমানে বা পরে 
বাদেজ নাম জালিকায় মুদ্রিত বা শ্রক্গাশিক হুন্সেছে বা হবে 
এখন থেকে এ সঙ্গ মিভ্াকে সত্ব সব্রি ভার্ের ঠিকানায় 
চিঠি দিতে পাজেন । 

সংঘের অআবধাব্কত্তে আর চিঠি পাঠাবার প্রয্টোজন হবে 
না। লান্বী মিভাদেক্স দেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের 

খআবধায়কন্ধবে পাঠাতে হবে! আপন্তি না থাকবে নানী মিতা 

একপন্স ত্েকে সন্গা সন্তি পত্রাশাপ করতে পাবেন £ নাবী 

মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষবালের মধ্যে উত্তন্ন না পেজে 



নতুন মিভাগের নাম ও পন্ছিচয়ের তালিক। 

জোড়া শোক কাডে স্মরণ জিপি পাঠান্ডে পারেন । হার্ছি 

কোন ক্ঞারশ বশভ্তঃ নাকী মিতা পজ্রালাপে বিএড থাকতে 

চান ভবে যেন ভা আনিযে ছদেল। চিঠি পেকে নিরিজ্ও 

থাক। কোন ক্রমেই সঙ্গত নষ্ঘ। 

প্রিস্স বিষয় গুলির পরিবন্ডে যে সাক্ষেত্িক চিহু ব্যবহার 

কল্প! হয়েছে পসেগুকি এইবপ--- 

ক -_ পমাজ খ -- আজনীতি গ -- পাহিত্য ছ- শিল্প 

--- বিজ্ঞান 5 -- ব্যবস!-বাশিজয ভ্ - ধম হআ- পান 

বান) এও -_ ভ্রমণ ট -- আটঙ্পোকভিত্র ঠ- ডাকটিকিট 

-_ খেলাধুলা ঢ _ চঙ্চিচন্র ণ-স্সাতার ত- বাশগাস্কঝ। 

ভে হাশালমুত্র গী গপাঙ্গসন দ --- অআভিনয ।॥ & লী এ র 

| 

মিভাঙেমস নাম গু পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরগ্জপভতিদ এইবাপে 

শাজান হয়েছে - সদস্য সংখ্যা নাম ঠিকানা বলল বৃত্তি 
ও আখের বিষক্বি। 

* ভিছিভ মিতাদের ৯০ পন্সলার বিশেষ টৈদেশিক বিষান 
পত্রে সরাসরি চিঠি দ্বিকে হুবে। 

৮ ভিতুষ্ত মিতা কবল মাত্র নাবী ম্বেভাদের সঙ্গে 
পওজালাপ কম্ববেন। 

হখি২ 



নতুন মিতাঙ্গের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৬৯৫৯ অসীম ভদ্র গ্রাম :- মেতাজী পার্ক খান1:- ঢাকদছ জেল1:- নদীধা! 
১৪ চাকুরী ও ছাত্র গ জজ ঝ এগ ড ড। 

৬৯৬৮ অতীন কুমার চন্দ্র 0: 00 2458 %8118019 17৪,০6০: 78686, 
এ ৪1981199179, 81.7১, ২৩ কারিগরী শিক্ষানবীশ ও জজ এ ড ঢ 
দ। 

৬৯৯৮ অরুণ চাটাঞ্জ্খ খারশুলি রোড, রানীগঞ্জ বর্ধমান ৩০ চাকুরী 
গ ্জ ঝ এ ট ঢ দর । 

৭০৪ অটে! চৌধুরী ১৯, মালিবাগ ঢাকা ১৭ বাংলাদেশ ১৫ হ্থান্র 
ঘ চ জজ গু ট ড টঢ। | 

৬৯৬৭ আনন্দ গোপাল চ্যাটাঙ্ঈখ গ্রাম ও পো :- বৈঁচী হুগলী ২১ ছাত্র, 
ক গ ঘ ও চ ছ অজ ঞ ঢ ত। 

৬৯৮০ আমিন উজ জামান উন্িগেশন অফিসার বাংলাদেশ কুষিউন্নবন 
কর্পোরেশন জামালপুর ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৯৫ চাকুণী ক থ ও গ 
ঞক ঢ ত। 

৬৯৮৫ আসফাক সাবেত সাবেত ভিলা ঠাকুরপাডা কুমিলী। বা*লাদেশ । 
১০ ভাতে জ বৰ গে ঠ ভও ঢ। | 

৭০৩২ আবুল হাসান কবীর ৩৩/ই। নয়াপল্টন রমন্ন। ঢাকা-২ বাংলাদেশ 
১৬ ছাত্র গ ঙ ট ঠ ঢ দ। র 

॥ 

৭০১০ আমজাদ হোসেন পারভেজ ১০৪, উত্তর চগ্য হাড! নারায়ণগঞ্জ! 
ঢাকা বাংলাদেশ ১৯ চাকুরী গ উ জজ বৰ ঞগ ড ঢড। 

৭০১৭ আমিরুল মোহাদ্দিস মোল্লা ৫, বিঃ লি, পি রোড ঢাক 
বাংলাদেশ ৩০ চাকুরী গ চ জ ঝ এর ট ড ঢ দা । 

৭০৪৪  আসাহ্ঞ্ডামান (টুলু) ০/০ রায় মেডিকেল ষ্টোর জানিপ্ব কুষ্ঠিয়া 
১০ দ্বাত্র থ শু ঞ ভ ঢ। 

৭০৫০ আয়েশা তাসনিম (জনি) চট্টগ্রাম ১৫ ছাত্রী গ জজ 
ড ভ| 

৬৯৬৪ উপালী চক্রবন্তী আগরতল! ত্রিপবা ১৭ ছাত্রী গ জা 

লিপি-”১৩ - ৪ ২৭৩ 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ে তালিক। 

ঝা এ তত দ | 

৬৯৬৫ উদয় প্রকাশ দণ্ড 0.1, 17, 10968 0101755106 0/0 [2610108,1 

[10865029068 যাদবপুর কলিকাতা-৩২ ২৫ চাকুরী ক গ ঙ ঝা 
খই ড ঢ থু । 

৭০১৪ উন্মে মাহমুদ! খানম ঢাকা-১ বাংলাদশ ১৭ ছাত্রী ক 

গা ঘ ও ছ জজ এ) ট ঠ ঢ তত থ। 

৬৯৮৬ এ, কে, এম, করম আলী 910 হায়াত আলী মিতা চরকুশাই 

আমাসসচর ভায়!--হাসনারাদ ঢাক দোহার বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক 

গ চ এ রঃ ঠ ণ 70.9.ঞ&.র মিঙাচান 

৭০০৮" এ এফ এম ষেসবাই উদ্দীন হেলাল বাদিজুবী ময়মনসিংহ 

বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র থখ ও ষ্বা ঞুে। 

৭০৪৮ এ+ এইচ, এম বেজাউল করিম জোত আতা উলা ফলদ। 

(গোপালপুর থান!) টাঙ্গাইল ১৯ ফ্বাত্র গু জজ ঝা এ ট 
ঢ ম্ব। 

৬৯৮৭ কাজী আবতুদ সোবদান ০/০ জে, এল, মরিসন লিঃ দেওয়ান্হাট 

পাঠানটুলী চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২০ চাকুরী জ বঝ। 
৬৯৯৩ কল্পনা ব্যানার শেওড়াফুলি ১৮ শিক্ষিক গ ৮. ক 

ছু জ বা এ ঠ  ঢ। 
৭০০৩ কাজী আকভারুঙ্জামান ০9/০ এম, মাওলা] পোঃ বক্স নং ৪৩৭ 

চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২১ ছাত্র ক গজ এঞ ঢ দ। 

৭০১৬ কাজী মোহাম্মদ আলমগীর আজীমনগর ইকব্রাহিমপুর ভায়। হরিরামপুর 

ঢাকা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র গ জজ ঞ ঠ ড তত দ। 

৭০৪৯ কাজী এনায়েত কবীর ০৫/০. কিউ ই করীর ৪৩, গগনবাবুক্র্ণরাড, খুলুন! 
বাংলাদেশ ১৪ ছাত্র ও জ ড ঢ তত ঠ। 

৬৯৮৪ গোলাম কিবারিয়া “ইকবালভিল।”? কালীবাডী সড়ক হবিগঞ্জ 

পিলেট বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক গ  ঘথ জজ ঞ ঢ। 

৭০৪৪ গাজী মোঃ আনতুল ওয়াহাব বেলনাবাবুস্ধ কান্দি রোছিতপুর 

জিপি -”১৩--৪ ১৭৪ 



নতুন মিষ্ডাদের নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

টাকা বাংলাদেশ ২৩ ছ্বাত্র ক থ জপ বব ড। 

৭০৩৭ জাহান আরা শেখ (সাকু) বমনা ঢাকা ১৫ ছাত্রী থখ 
গ থঘ এঞি। 

৭৯৪১  জআাহতুল ইসজাম  ০/০ এ, হামিদখান শেখঘাট (গবম দেওয়াল 
মাজার ) সিলেট বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র ক গ চ ছু জে ঝ এ 

ট ড প ঙ দ। 

৬৯৭২ বৰর্ণা মান্না হাওড।-১ ১৬ চাত্রী ঘ ঙ ঢ। 

৭৯০১৫ তরুণ কুমার চ্যাটাজ্ঞশী বোরহল জাঙ্গিপাড। ভ্গলী ২* ভ্াত্র 
থখ গ ঘ ঞ ড ঢ ছ। 

৬৯৫৬ দিলীপ কুমার বকসি ১৯, রামেম্বর আলিয়া লেন, হাওড়া”১ 

৯১ কাতর ঙ 5 

ব্রি দেব বগুন চক্রবত্তশ ০/৫ ঝরাধারাণী সরকার গ্রীপল্লী আলান:সাল 

বর্ধমান ২৭ চাকুধী ঢ বঝ। 

৭০৯১ হুঙাল চন্দ্র দাস পলিশ 7ষ্টশন রোড, হিঙ্গলশঞ ১৪ পরগনা 

২০ ছাত্র ক গণ দ আবু 

৭০২০ দীপক কুমার দাস ০/০ গোরিন্। প্রাসাদ বিশ্বাস আমজানী 
হাসনাাবাদ ১৪ পরগনা ১০ ছাত্র কি গ ঙ চ জজ বঝ এড ঢ এ দ। 

৭০১১ জিলীপ কুমার সরকার 31)8,786 00070609581 1৮0, 

[০9259 890 ৬৬ ০, 35, 5158718, 101১9101১80, ১৮ চাকুরী থখ গকঝ 

রঃ ট ঠ ঢ। 

৭৩৯৪১ দিলীল কোনার ১৩, ঝামজাজজ বস্তু জেন সরল ভিজ! ব“মান 

১০ ভ্কাত অআনাল-ইতিহাপ ক চ চু জজ ঝ ড ট,। 

৭০1১ কুমার দীপংকর ঘোব তুলতা ভূঙ্গতা বপগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ 

২৪ ব্যবস। ক থ গণ ঞ । 

৭০২৬ ফ্রুবাশিষ প্রামানিক 968০5659800. 0£ 0978) ১0, 97510000 

1)818810আ7-]1] 9810%%0 ১৫ চাকুরী ঠ ড ঢ। 

৭০০৯ নজরুল ইললাম ঘুঘুডাঙ্জা হাজিনগর রাজশাহী বাংলাদেশ ২৩ 

৭৭৫ 



মন মিতার লাম ও পরিচয় ভাসিক। 

ফা খ গা জজ এ ঢ। 

৬৭১৪ প্রস্যোৎ কুমাঝ ক্ষিত্র থেডিকেজ কজেজ ইউচ্েটস্ হোষ্টেস ১১৭, বি, 
বি, গাঞ্,লী স্ব, কঙ্গিকাা১২ ১৯ ছাত্র গ ক গু ত। 

৬৯৩৬ প্রদীপ কুমার ভোমিক 01০ 8৪:08 7191)077৩8 পি). 

18০11708 111 818708558০০) 9656) 0016-0$. 0০০ 80০৭5 বি 5587 ০৩756 

[0.৮ ১৯ চাকুরী ও ভাত্র ক জজ এগ ঠ ড ঢ। 
৬৯৭০ পীব.্ব কান্তি দাস ৫১/৬/১, বিদ্যাযু্তন লরণী কঙ্গিবশভা-৩৫ ২৩ 

ছাত্র এঃ পত্র মিভাঙ্গি। 

৭০১৯  পররিমঙ্গ বুচ্মার তোৌধিক জোকস ফম্রিদল্পুত (থানা নডিয়1) 
বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ক গ ও ড জ গর ঠ ভ ঢ এ 

তত থু । 

৭০৪৫ প্রভান্ত কুষার (নয়ন) জাতিয়া ঝাঞ্াইজ সযমননিংহ বাংজশাদশ 

১৯ ভ্বাত্জ ক থ ও নছ্ব জু ট ঠ ও দ। 

৭০৩৫ জন্বাব ফের দৌস আহমেদ ৩০৬, এস, এম. সবল রাজশাহী 

বিশ্ববিদ্যালয় রাভাশান্ী বাংঙাদ্শ ১০ ভাত্র গ জজ ট। 

৭০১১ ফাতেমা রহমান ( এমিলি ) ঢ'কা"১ ১৬ ষ্াত্তী গ ঘ ঙ 

জজ বক এঃ ঠ ঢ দ | 
৬১৬১ বিজন কান্তি দাস ০1০ কেশঘ চলা দাস ন্তভাবপার্ক খোরা 

পশ্চিম ভ্িপুরা ১৮ ছাত্র ক থ গ  গঞে ড পভ্রাজ্াপ। 

৬৯৮২ বি, এম জাকির হোসেন ০/০ খন্দকার মান্থাবুবুল হক ব্ডদ্দিয়। 

যশোহর বাংলাদেশ ১০ ছাত্র 5 এঃ ঠ গ। 

৬৯৫৭ মানস রায় ০/০ জগদীশ দাল বি, বিদ্তাসাগজ দ্্রীট 

পোঃ- আমছাষ্ট্র ধ্বীট, কলিকাত।-৯ ১৭ ছাত্র ঘ জ্ ঞঃ ট ঠ 

ড ঢু ভ। 

৬৯৫৮ মালবিকা মিত্র বেলেখাট! কফলিকাঙ। ১০ ১৫ ছাত্রী জজ ঝ 

আক]। 

৬৯৬০ মুণাঙ্গ কাস্তি চ্যাটণঞ্জর্খ শ্যামবাবুর হাট পোঃ- চুঁচুড়া হুগলী 

২৮ চাকুরী গ ঘ ্ ৰা ঞ্ । 

লিপি -১৬-৪ ১৭৬ 



মুন জিল্চাংগা না ও পথিচগোশ্। ও জিক। 

৬৯৬৩  মছন্মদ লিরাভূুল মনির গ্রাম: কুলুবী পো:- লাঙ্গার মুশিদাবাদ 
১৭ ভাত গ চ চ. ঝ রঃ ১] ঢ ত। 

৬৯৭৪ মহুপ্মদ শঙ্কীতুল উসজাম সামীম ৩৪. উফ ঘাজান বরিশাল ঝাংলাদেশ 
১৮ ছাত্র জ ঝ এঃ ঠ ড ঢ। 

৬৯৭৩ মোঃ হারুন্ভত »শিদ সরকারী পরিবহণ পরিচাজন। কারাঙজয় 
১৯৫ বঙ্গবন্ধু এাভিন্ডি ঢাক।-২ বাংজাদেশ ১২ চাকুরী খ ছা ঝা দর. 

৬৯৭৭ মো: সিদ্দিকুর রহমান শহীদ মোঃ শ্টাঅন্জ্ছোহা। ছাত্র নিকেজান: 
কঙ্দ নং ৩১৭ ম্মাজশাছী বিশ্ববিদ্যাজন্র বাংলাদেশ ২১ ছাত্র ক ৬. গ্ ঙ 
ঙ ৫৪ তত দ্ধ । 

৬৯৭৮ মোঃ জ.তফর রহমান (কচি) ০1০ মোঃ জান্কাজীর খান ২৯০২ 
সোহরা ওয়াদী হল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালঘ্ ঢাকা ও বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ও এরর 
ট ঠ ণ ভ। 

৬৯৭৯ মির্যা গোলাম সংরোয়ার ০/০ লিরাজুল ইসলাম একাউনটেপ্ট 
গাভঃ এডওয়াড” কলেজ পাবন। বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ও গঃ ট ঠ ড় 

ঢ জর গ । 

৬৯৮৩ মোঃ 'আবুল কাশেম ফঙ্গল,জ্তক পেরুল পযালগান্! কুমিল্লা 

থানা ২” ৰকুডা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক পা ভা এঃ ট ঢ দূ 

শিকার। 

৬৯৮৯ মোঃ আমিনুল কবীর ১৬], এল ছাত্রাবাস আলমনগযর় রংপুর 

বাংলাদেশ ২১ ছাত্র খ ঙ জে এও চি! 

বিঃ ৩৯৯১ যোং আবার রহমান ০0109 14856 18710 ২91) 11811) 101) 

1১০৪৭, 1)9080279 (50108 8570815 05810 ১৬ ফ্কাত্র থ ঙ চ ক 

এক ট ঠ ড ঢ ত্ মুদ্রালংগ্রহ হল্প্রাপ্য বন্ত,সংগ্রহছ উপহার বিশিময় 

(ভিউকাড+। 

৬৯৮৯৪ মহম্মদ জামাল উদ্দীন ০9/0 মৌসুমী ৭৫খ|ক। পাঠানটু লীলভক 

চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ড জজ পত্রমিতালী। 
বি ৬৯৯৫ মদন মোছন দত ০)০ নিত্যানন্দ চাট ট্রেঙারিং সপ 

সোনামুখী বাকুড়া ১৯ ব্যবস আজ ঝ ঞ্ ক ডভ বনুভাব। শিক্ষ1 1 

পল 



নতৃন নিভাদের নাম ও পরিচয়ের তাজিকা 

৬১৯৯ মৃণাল সামন্ত ঠাপাডাঙ্জা হ,গলী ১৯ ভাত্র গ জজ ট 

ঠ ড ট ৷ 

৭৫০৬ ম্োহন্মঞগ কামরুজ্জামান জাজ 0109 [মা আমিনুল! ( এযাভ।/ভাকেট ) 

লালকুচী মুন্নিপাডা দিনাজপুর বাংলাদশ ১৬ ছাত্র ও বাবলায়ী ও চ জ্ঞ 

এ ট ড | 

৭০০৭ মনম্র আহমদ ০1০ ডাঃ টি আহামদ ন্ৃতরাপুরৰক গোহাইল বোড 

বগ্ডডা! বাংলাদেশ ১৫ বাপসা ক রথ 5 এ । 

৭০২৪ মধুস্্দন বায় চকরাভুরমান্ত। রসপুপ্ত ১৯৭ পরগনা ৯০ ছাত্র ক 

গা ঙ ছৃ জজ ঞঃ ঢ ত। 

৭০১৮ মোঃ মোজাহাকল ইললাম চৌধুরী ১১৮, চন্দনপুর! সিরাজুদীলা সডক 

চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক থ গ জজ গ্ক ট। 

৭০১৫ মোং আবছুল গণি পিদ্দিকী "মআববণী” কাপড়ের দোষ ন সদর বাস্ত। 

টাঙ্গাইল বাংলাদেশ ১* ছাত্র চ চ ড ত। 

৭০ ৩৮ মোহাম্মদ ইসমাইল 010 জনাব ফড়ভাজ ওভার (ওহাব) গ্রাম - 

উদ্দিলপুর পো:- নিতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খ গ ও জ এ 

ড ঢ দ্গ। 
৭০৩৯ মোহাম্মদ হুর মোস্তাফা মহুদ্দীবাডী পাশ্চমটৈয়দপুর জাফরনগর 

উট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক থ গ ঘ ও চ ক ত্র ঞ ড। 

৭০৪০ মোহাম্মদ নকল আলম ০/০ এন, এ, সাইকেলমার্ট (11806) ফৌজদাও হাট 

দেগুর মুক ভাটিযারি টট্টগ্রাম বাংলাদেশ গ ঞে ঢ দ1 

৭০৪৩ মো: মোস্তাফ। কামাল ৬৪১, ন্ৃধালেন ছ্বাজ্রবাস ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয় 

ঢাকা বাংলাদেশ ২৭ ছাত্র ক খথ গ ও ছু তন ঞে ট ড ঢ ত। 

৭০9৬ মোঃ গোলাম মইন উদ্দিন ৬০৫বি, মোহদ্িবাগ রোড টট্রগ্রাম বাংলাদেশ 

১৬ ছাত্র ক গ ও জজ ব ঞেট ঠ ঢ ত দ। 

৭০৪৭ মো রফিকুল আনাম ০০ কাজী আবুল বাসার হুলগানাবাদ ঘোড। 

মার! রাঞ্জশাহী ১৫ ছাত্র খ গ ঙ। 

৬৯৬৯ রবীন চন্দ্র নাথ ০/০ 99 &.2.0 ২৯ চাকুনী ১ ভা0,0, 

গ্রেধন্ুত্ সংঘের অবধাপকত্ধে চিঠি যাবে। 

গা এঃ 

৩ 



নতুন হিষ্ভাঙ্গের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৬৯৯৭ রবিন কুমার দে ২১৬, নদরান এভিনিউ কঙজিকাভা-৩৭ ২১ 
ছাত্র গ ঞ্ ঠ ড। | | 

৭০ ১৮- ঝক্তিম। টমত্র জলপাইগুড়ি ৯৭ বেকফান্স গ ভূ ঢ। 
শ৬৩৬ রঞ্জিত সরকার বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গ 

জজ ট ড্ভ ঢ 1 

৬৯৫৫  শক্তিময় গাঞ্গলী ইউনাইটেড কমারশিয্পাল ব্যান সিউডীব্রাঞ্চ 
দঙ্গলপাড়া পো; মিউড়ী বীরভূম ২১ চাকুরী গ জ ঝ এঃ ঠ 
ড ঢ। 

ও 
৬৯৭১ শ্যামল কান্তি বস্থু 81), 0০01005 02০০7১৪ চড 010551)01 0০৮, 

0/09 99 ঞ-৮.০- ২৮ চাকুরী ক খ ঙ চ ছ এ ঠ ্ভ 
ঢ তি দ্ব। 

৬৯৭১ টশেলেজ্জয নাথ ঘোষাল ৪৩, রাজকুঝ ঘোবাল রোড, কর্িক1তা-*২ 
২৮ চাকুণী ক থ গে ট ঠ ড থ। | 

৬৯৯৬ শিশির কৃমার বাগ মন্দিত পাডা তারকেশ্বর হুগলী । 
প্রবেশপত্র পাগুয়াযায়নি 

৬৯৮৮ শীতল বায় 0/09 রজনীকান্ত রায় রামের দীঘির পাড় সিঙ্গেট 
বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খ ঙ ট ঠ ড ঢ। | 

৭০০৫ শামন্ুল ইসলাম ৩৫, রজনী চৌধুরী রোড গ্াগারিয়া ঢাক1-৪ 
বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র উ জজ জ্ ঝ এ ট ঠ ড ঢড। 

৭৯১৩ শেখর কুমার মগ্ডল সিংহড়া শোল্লা ঢাক বাংলাদেশ ২১০ 
ছা গ ঘ জজ ঞঃ ট ড৬. ঢ। 

৭০৯৭ শিখা বণিক বনমাল্গিপুর ১৯ ছাত্রী ভ সংবাদ সংগ্রহ । 
৭০৩১ শবরী কোনাহ রদ্ধমান ১৭ ছাত্রী ক ' চ রি) জজ 

ড ট। | | 
৭০৬১ শগুকতৃজ মাজিদ ১6865 78040 07 110018, 9101110705-1 

8166155185৬, ২১ ছাত্র ও চাকুরী ক থ গ জজ এঃ ঢ।॥ 
৬৯৫১ সৃভাষ রঞ্জন দে 9/০ 53117510078 017 1065 21610078770 2:08 

১1101)97-2 & 898,000) ২৮ চাকুরী খ ঙ চ জ ঝা ঞঃ ঢ। 

৭৭৪ 



নতুন নিস্তাদের নাম ও তারিওদ্তের 'ভাজিক! 

৬৯৫২ ন্তুপ্রিন্ত 'কুমার পাজ গ্রাম £- অচ্ডলল্দপুর পো: গোপালপুর 

জে: মেদিনীপুর ১৭ ছাত্র ৬ ঢচ ছু ঝ»ঝ ঞ ঢ গণ তহ। 

৯৫৩ কুপীর চজ্জ জাল 78.838,861)80 92:05290 5ড ০৮০: 9০81৫ 

০৭001, ' 5৮৪৯5৮৬০0১৫ চাকুরী ক খু গা ঘ চ এ ' 

৬৯৫৪ নুশান্ত বশ্মণ ১০, টোট্রী লেন, পোঃ- পার্কদ্বী, ঝলিকাত।-১৬ 

১৯ হ্যবলাযী ঘ চ জা ঝ ঞ্ট ঢ প। 

৬৯৭৩ সাকির আমিন ৯. কমল দহ তোড, ঢাক ১১ ন্বাংলাদেশ ১৬ 

ছাত্র জ বা পপ-মিউজিক সঙ্গীত শিল্পীঙ্গের ফটো সংগ্রহ ঠ ড ঢ ঞ। 

৯৯৭৫ সুজিত কুজণয় ক্রস পুরাতন থেয়্াথাট পাড়।, পাবন1 বাংলদেশ 

২৪ ছাত্র খ গ চ জজ ঞে ট ঠ ঢড। 

৬৯৮১ সুকুমার সাহ। ৫/০ মণীন্রনাথ সাহ!  কলেজপাডা টণংগাউজল 

বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র গ ও ঞ ঠ ড ঢ। 

৬৯৯০  স্তধীর কুমার তালুকদার সেঞ্জল ভ্রীল ওয়ার্স লিঃ ৪, ফৌজদার 

হাট ইগ্ডাস্টি েল এস্টেট, জাফরাবাদ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ও? চাকুরী খ গ 

ঙ |. চ ঢ। 

৬৯৯১ মাষ্টার সামন্ুর রেজা 01০ জেল| ম্যানেজার বি, এ ডি লি 

টাঙ্গাইল বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ক থ গ জজ বৰ গে ট ঠ ভ 

ঢ  ভিউকাড/। 

৭০১২ ল্িগাসন্দ দাস চৌধুতী ০1০ জনাদন চলর দাস চৌধুয়ী সাহিতা 

বিশারদ হাতিয়া নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ্ ঙ ড্র ঝ 

ছবি আকা। 

৭০২২ স্বপন সাতরা ১৪১1২, রায় বাহাছুর রোড, বেহালা কলিকাতা-৩॥ 

১৭ জজ ঝা ভড ঢ ছ। 

৭০২৩ ন্ুভ'ষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পো:+গ্রাঃ মাডডা ( 18 (জাজ! ) 

সুপ্রিহাধাদ ২* ছাত্র গ ও হা জ বা ঞ ট ঠ ঢ 

ভূ ছ। 
০৪০ সন্দীপ কোনার ১৩, কাষলাজ বনু জেন রারলভ্িলা বর্ধমান ১৬ 

ছা ক চ ছ আজ বা ড ট। 

২৮ 



নতুন ধিতাঙের নাম ও পরিচয়ের তাজিক! 

পু 

৭০৪৩ সিকদার আলিষ আল রাজী আলামিন ০/০ বেঙ্গাজ উদ্দিন সিকদার 

পুনশ্চ ১ শ্্রীপল্লী যুন্পীগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১৫ দ্ভাঙত খ ঠ। 
৬৭১১ হিরল্মত দাস ৬৫, কিংগ রোড 0.০. বোল রোড হছাগুড়1-১ 

৪৮ চাকুতী (রেল) ক থ গড ঢ ণ। 

ভগবান যদি সভা থাকন তভাহাল ব্রঙ্গাণ্ডে আমর তাত অন্মন্ধান করব 

ব্রহ্মাগড তিনি যদি না থাকেন ভাভঙ তাকে খোঞ্জবার কোন লার্থভত] নে 

বিভিন্ন মহঙজে আমাকে নাস্তিক বঙছে ভাব! হয় কিন্ত আমি ভা নট । জা 

বিজ্ঞান আর পদার্থ বিভ্কানে যে নতুন নতুন আবিষ্কা্ হচ্ছে, ভার হধা জিয়ে 

ভগবান স্মআামার কাছে ক্রমশ: প্রকাশমান। 

- চন্দ শেখর ভে ১ -- 

সংগ্রাহক _ ৬৪৯* সমীর কৃমাষ হাজর]1 | 

স্ত্রী গ্ুরুষের পরস্পর ভা।। বালাই দাস্পন্চা নথ নন্ছে, এয িগান্ধ 'লহাদযঞ। ইছাই, 

জাশ্পত্য শ্বখ। 

»* হান্ছিচজঃ 

সংগ্রাহক_ ৬৬৫* তুলসী দাগ। 

২৮৬ 



তৃষ্ঠীয় বাধিক ধাধা 

প্রতিংযাশিতা শুক করা হথ্জেছে বৈশাখ 

করো ১৩৭৯ সংখ্যা থেকে। ভার একটি 

ধাধাও ভুল যাবেন। [তনি পাবেন ৫০ টাকা 

একটি ভূলে পাবেন, ২৫ টাকা ছুটি ভুলে ১৫ 

টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাক | উত্তর- 

গুলি নির্ধারিত লময়ে আলাচাই। প্রায় 

প্রপ্ত্েক মিভাকে গ্লিপিমিতা সাধারণ .: ডাকে 

পাঠান হয় হর্দি কোনু মিত। ডাক গোলযোগের' 

জন্চ পত্রিকা না| পান তবে দ্বিধাসিকের 

শেব মালে ২৫৭4 ভারিগের অধ্যে 'লংঘকে 

রেঞিষ্টাড খর বাবদ ১১০ পয়সা পাঠিয়ে 

দিলে সংখ লঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি খ্েেজিদ্রী করে 
মিভাকে পাঠিয়ে দেবে ।; যাদের চাদার মেয়াদ 

ছু মাসের বেশী পার হয়েযাবে তাদের ধাধ। 

গ্রতিঘোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে দেখয়। 

৩ 

সপ্ত? হবে না। 

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণী 

একাধিক মিত। যদি পুরস্কার প্রার্থী হন ভে 

সংঘ জটারীর মাধ্যমে বাছাই করে এক 

মিতাকে পুরস্কারে পুরো টাকাট।ই দেৰে। 

প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য-সতাঃ 

নাম ও সদস্য সংখ্যা পাগ্রকায় যথাক্রমে 

প্রকাশ কর হুবে। 

নিয়লিথিস ধাধ। গুলির উত্তর ১০শে পৌষ 

১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের কাধালয়ে পৌছান 

চাই । এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিঙ ঘাধাও 

পাঠাতে অনুরোধ জানা চ্চ। 

১৬। পেট ফাটলেই বামনে গড 

আর এগিয়ে! নাকে! 



মঙ্জার ধাধা 

মাথা রেখে উঠে যাও 

স্ুচ্দয সাকে। 

সবেমিলে। কোনদিন পারবেনা ধরতে 

এট! জেনে রাখো । 

ভন নেউ, ১৯। 

৬৪৭২ -_ প্রদীপকুমার দাস। 

জিনেত্র ধারী আমি 

নহি মহাকালি 

হাকল পরিধানে 

নঙ্কি শুলপাণি 

বুক্ষেতে বান 

নহি পক্ষীরাঞ্জ 

অল বহি ভাই হাঃ 

নহি মেঘ মালা 

কি পেলে পরিচয় মোর 

বল এই বেলা। 

১৭ । 

৬২৩৩ -* অবণী ভূষণ বসাক 

১৮ | কা।লামাথা সরুদেছ ঘরে শুয়ে রয় 

দেয়াজে ঠেকালে মাথা রেগে আগুন হয় 

৭৯১২ সচ্চগানন্দ দা!সচৌধুরী 

২৮৩ 

মানবী ছই আমি 

ভিন অক্ষরে নাম। 

প্রথম অক্ষর ছেভে দিলে, 

সবারে করি প্রণাম। 

দ্বিতীয় না ধর যঙ্গি, 

অন্ক শাস্ত্রে রই 

তৃতীর ভ্যজিলে ভাই 
জলবাসী হুই। 

৬৯২৬ -” জয়স্ত কুমার নাগ 

মহিধ সতের টাকা চারি আনা পাঠা 

এক টাকায় পাবে কশোত সাতটা। 

ঘাট টাক! নিয়ে যাও করিয়ে যতন 

খ্যায় পুরায়ে বাট আন জন্তগণ। 

৬৬৯৭ --. যোগেজ্ নারায়ণ রায় 



ধাধার উত্তর 

দিশিমিতা ১৩শ হর্ঘ ওয় সংখ্যায় প্রকাশিত 
চাটি উত্ত্জ দিয়েছেন 

ধাধাগুলির উত্তৎ এক্টরূপ £ - 
গ্াজজ, বি ৬৪৫২ ভাংক হঙ্গোপাধায 

পয়ল। 
সিনটি উদ্তও দিযষেছেন- 

১১) চিনি ১ছ - ১ 

৬৫৪৭ দেব!শিহ রা, ৬৭৪৫ দীপক কুমাু 
চিড়ে ১৫ ছ - 

* ১]২ পল! 

তা ১৪ -- ১১1২ পয়ল! 

&০ ছু ২ ১]২ সেঃ) 
১০ পয়স। গে, ৬৪৫৯ ভূদের ৪ চত্জ 

১২) ছআনারল 
১৪) নিবি 

২টি উত্তর দিয়েছেন” 
৬১৩৩ আহণী 

১৫) ছাড। 
৬৬১৩ উত্তমকুমার কোলে, 

৪২ ছারাখন ঝম+ল, 

৬৫৮৯ জল্জ্ীকান্ত ভট্ট 

১৪) ছাতার (পাখী) 
নিউ 

সভূষণ বসাক, ৬৭ 
91খধ্য। 

তক কোন মিপ্তার কাছথেকে 

জজন্ু হাজদার পচটির উ 

পায়নি। 

জাগার 
দেহ ছেষ্টা হয়ছি। 

হ খাছছে। ) হাতে উপহায 
গণ খেোগ 

বুট এজামেজে। লংগ্র 
গালে খহাসাগর খেকে 

তাই হোলের আগে 

বিভু খে আছর? হয়ে মিত্। 

২৯৮৪ 



শ্ৃতিবালরে হিশ্বপরিতন্। 

পাঠক পাঠিকারা চেগলি তীগের সঞ্চয়ের 
যাহুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে 
রাখবার চেষ্টা কগবেন। 

২ খুঃ পৃঃ 

পারসা সম্রাট সাইউরাসের পৌত্র দারাকাল 

ভারত আটে মন করেন। 

৪৬ -* থং পৃঃ 

পারস্য সম্রট ভ্তীয় জ্লারায়াম আলেক- 

জাগারেক ভ্বার পরাজিত হন এবং ভারতে 

পারমিক আধিপত্য লোপ লাযর়। এই 

বলঙই গ্রীক সম্াট আলেকজাগ্ার সমগ্র 

পাঃল্য লাস্রাঞ্য অধিকার করেন। 

থু.ং পৃঃ ৩২৩- 

আলেফজাগডার ব্যাবিলনে পেশছিবার পর 

অন্স্থ ছয়ে পড়েন ও কয়েক দিন পর 
যারা যান। 

খা ঘা ১৪৬৬৯. 

নরওয়ে গু ভ্েনমার্ধের অধিবাসীদের দা 

পৃথিবী প্রথম পালণমেন্ট প্রতিতিপ্ত হর 
আইলজ্যাণ্চে। 

ছউ€ 

খা, ঘআ;) ১৩৬০... 

খিথিজার অধুবপীতে স্ুবিখাত মৈথিলী 
কবি বিগ্যাপতি ঠাকুজ (ঠকর) জগুগ্রহণ 
করঝেন। তিনি মিথিলা তাজ শিব লিংহের 

সভাকবি ছিলেন। ১১৬০ খ্ষ্টাকে কবিবন্ 

পরলোক গমন করেন। 

খঃ আঃ ১৪৮১- 

চতুর্থ এড ওয়ারের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে' 

প্রথম ডাকের ন্ূচনা] হয়। তখন গপোষ্ট- 

মাষ্টারেছ কাজ ছিল গভগ“মেণ্টর চিঠিপত্র 

আর মানুষজনের যাতায়াতেও জন্গে বাহক 

আর ঘোড়া ঠিক করে দেগুয়!। 

থ. , আত ১৬৪৬ 

ভ্রেমগয়েজের সময় থেকেই আধুনিক 

ধাচের পোষ্ট অফিল এবং পোষ্টমাষ্টারেক 

হ্ষ্টি। 

খুঃ আঃ ১৭৭৮- 

বিখ্যাত আবিষ্কারক কুক প্রশান্ত 

অহাসাপরে ্বাওয়াই ভ্বীপপুজ আবিস্কার 

করেন। এই ছবীপপুজজ প্রশান্ত মহাসাগরে 



শ্ৃতিবাসনে বিশ্বপারিচন 

মালার আকায়ে সাজানো আছ । এর ২৮: মে ১৯৭২ থ.ঃ-_- 

আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গ মাইল মাকিন 

যুক্তরাষ্ট্রের তত্বাবধানে বত্তমান সরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাক্তন সম্রাট অষ্টম 
চালিত। রাজধাশী হোনোলুল,। কফি ও এডওয়াড” প্যারিসের নিজ বাড়ীতে সকাজে 
নারিকেল এখানকার প্রধান চাষ। পরলোক গমন করেছেন। রাজবংশ সম্ভ.ত 

নয় এমন একজন মার্কিন নারীকে বিবাহ 

করার জন্যে তাকে ১৯৩৩ খ২ং সিংহাসন 

পরিত্যাগ করতে হয়। 
৫ই এপ্রিল ১৯১৯ খ.:__ 

ভারতের আধুনিক নিঞন্ব নৌসং্থা 
বোম্বাই বন্দরে প্রথম প্রতিষিত হয়| প্রথম 
ভারতীয় বাণিজ্য পোতের নাম লয়েলটি?। 

-ভ্ীজিঝ, শম? 

১৬৫) মণিশংকর চত্রুতত্তণ। আগরতলা, ভ্রিপুর। পরিমান কত? 
প্রশ্থ ২ আটলান্টিক, মহাসাগরে জলের উঃ- আটলান্টিক মহাসাগরে জল 

বডি 



চতুষ্পাঠির চত্বরে 

আছে ৩৩ কোটি ২৭ জক্ষ কিউবিক 

কিলোমিটার । 

১৬৬) শ্রীম্বজাত! জানা, ঝাডগ্রাম, যেপ্গিনীপুর | 

১৬৭) 

১৬৮) 

প্রশ্ন £- ভূগর্ভ থেক খনিজ জবণ 

ভোলবার বত্মানে সহজ্জ বাবস্থা! কি? 

উঃ- ভূত ফুটা! করে জল ঢুকিয়ে 

দেওয়া হয় জবণের স্তরে । লবণ গলে 

যায় জলে। টিউবওয়েজের 

সাহায্যে লবণঞ্জজ তুলে নিয়ে পরে 

তার থেকেই সহজে জবণ পাওয়া 

যায়। 

তারপর 

শ্রীঅন্র পম 
কানপুর 1 

সঞং্কার, করাচীখানা, 

প্রশ্ন: পৃথিবীর সাত সমুদ্রের স্রোত 
ও জোয়ার ভাটাকে বিহ্যৎ উৎপাদনের 

কাজে লাগালে কত পরিমান বিদুৎ 

শক্তি হুনিয়ার লোক পেতে পারে? 

উঃ- ১২১৪০০৩০ কোটি কিলোওয়াট 

বিহাৎ লাভ করা সম্ভ1। 

শ্রীকপিধব জ 
মাদ্রাজ । 

প্রশ্ন: ভারতে আদিবাসীর জনসংখা। 
কত? মোট কম্তগুলে। গোতীতে বিভক্ত ? 

চট্টোপাধ্যায় তান্বারাম 

২৮৭ 

প্রাচীনতম আদিবাপী ভারতের কোন 

অংশে বাস করে। 

উঃ- ভারতের আদিবাসীর জনসংখ্যা 

সাড়ে তিন কোটি। আদিবালীর 

গোষ্ঠীপংখ্যা ভবে প্রায় ২১৫টি । 

ভারতে প্রাচীনতম আদিবাসী বাস 

করেন আসামের উত্তরপৃবঁ 
এবং মধ্য প্রদেশে। 

অঞ্চলে 

১৬৯) শ্রী্জয়। ব্যানাজণ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ 

প্রশ্ব:- পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাজণামেণ্ট 

কোথায়, কৰে প্রতিচিত হয়?, 

উঃ- ৯০৭ খৃুষ্টাবে আইস্ল্যা। গড পৃথিবীর 

প্রথম পালণামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল । 

প্রতিষ্টাতা হোলেন হল্যাণ্ড ও নরওয়ের 

বিজেতাগণ। 

১৭০) শ্রীঅজিত বিশ্বাস, বাঙ্গালোয়। 

প্রশ্ন: পৃথিবীর কোন কোন ন্ানে 
পাতাল রেল আছে? 

উ:- প্রথিবীর ৯টি নগর পাতালে 

রেল আছে। যথ।-. মস্কো, 

লেনিনগ্রাদ। ট্রকহোম, লন ডন, প্যাঞ্িস 

মিউনিক, বুদাপ্ছ, টোকিও এবং 



চতুষ্পাঠিক- চন্ধ যে 

গওলাকা | 

১৭১) ভ্রীলনিতা গুপ্ত, গৌহাটি, আসাম 

প্রশ্নঃ. ফটোসিন৫খসিসং কাকে 
বলে ? 

উঃ- উদ্ভিদ সবুজ কণার সাহায্যে 
সূর্যের আলোয় জল এবং কাবন 

সম্পাদক লমীপেষ,__- 

বত“মান বৎসরের লিপিমিতা ভার 
আশ্বিন সংখ্যার প্রশ্ন উত্তরে রেডিয়াম 
আবিষ্কারক হিলাবে মাদাম কুরির নামকর! 
হয়েছে কিন্তু এট। অসম্পণ। 

অধ্যাপক পিয়ারী কুরি ও তদীয় পড়ী 
মাদাম কুরি যৌথভাবে এট! আবিফার 
করেন ও পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। 

কিন্তু পলিনিয়াম পিচে থেকে বিশ্চিন 
করার কাজটি একক ভাবে সম্প,ণ” করেন 

আলোচনা 

শেকে জাকোোহ্থান্টিড্রট 

অফ লিজেন, তাগ 

ডাই অন্কাউড, 
প্রস্তুত করে এবং 

করে। এর নাম ফটোলিনাথসিস্। 

মাঙামকুরি ও তার জন্ত তাঁকে রসায়নে 

নোবেল পুরস্কার ঘেওয়৷ হুয়। 

ইলেকট্রন আবিষ্কার সম্বন্ধে এখানে বল। 

হয়েছে যে টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার 

করেছেন কিন্তু টমসন বলতে ত্বাদের 

পরিবারের যে কোন একজনকে বোঝানো 

হয়| স্তরাং ৪1 ৭. এ. 1070800) কর্তৃক 

ইলেকট্রন আবিস্কৃত হয়েছিল। ইহাই 

যুক্তিযুক্ত । 

৬৯৫৭ বামগস রায় 

২৮৮ 



দ্বিতীয় অনুমানন প্রতিযোগিতার 

ফল ঘোষণ' 

লিপিমিতার ১৬শ বর্ষ ওয় সংখায় এই প্রতিযোগিতা ৫৫জন মিড! 

(ভাদ্র আমিন) প্রকাশিত অনুমান্স প্রতি যোগদখন কমে ছিলেন। এদের মধ্যে 

যোগিতার আটটি প্রশ্থ্ের উদ্ভর যথাক্রমে প্রথমন্ছান অধিকাণ করেছেন তু জন 

দেওয়! হল। ৬৪৫৯ ভূদেব চত্দ চত্দ ও ৬৫৮৯ লক্ষ্মী কান্ত 

ভট্টাচার্য । প্রথম পুঝ্স্কার প্রাপ্ত হ জনের 

১) মুজিবুর রহমান মধ্যে লটারীর মাধামে ৬৭৮৯ লগক্ষ্ীকান্ত 

২) স্বণণলতা ঘোষ ভট্টাচার্য্য অর্থ প্রাপকের সৌভাগ্য অজন 

৩) লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন 

$) ১৯২ খাপ! 

৫) ধ্যান্টাদ 

৬. ভাগ্াযচত্র, 

৭) ১৮৯৬খ্টাবে 

৮) সদন মোহন তর্কালক্কার 

কারছেন এবং দ্বিতীয় সান অধিকার করেছেন 

৬৩৭৭ অরুণ কুমার যুখাজর্খী। 

অষ্টম বাধিক ক্ষীরোদগোপাল 

আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা 

প্রাধান পঠপোধক ও বি ১৬২ ডাঃ 

গ্টীরোদ গোপাল দে'র সৌজ্ন্ে বিশ্বমিতালি 

সঙ্হ আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবগ্। 

করেছে। এবারের বিষয় হুল পৃথিবীর যে 

৮৪ 



পিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিত। 

কোন স্ত্রানের প্রাকৃতিভ দৃশ্য । আ(লাক 

চিত্রটি ১*শে মাঘ ১৩৭৯ বঙ্গাবঝের মধ্যে 

সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে 

এই প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার আছে। 
প্রথমটি কুডি টাক।, দ্বিতীয়টি দশ টাক!1। 

পুরক্জার প্রাপ্ত ছবিগ,লি লিপিমিতার উপযুক্ত 
স্ছানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার 

পর যারা আলোক চিত্র ফের চান তাঝ। 

কেজি: খব্রচ বাবদ ১-৩০ পয়সাও ডাকটিকিট 

পাঠিয়ে দেবেন সঙ্ঘ আলেোকচিত্রটি নিবন্ধিত 
করে পাঠিয়ে দেবে। 

লিপিযিতায় ছোটগল্প প্রতিযোগিতা 

হবে। ছবিঝ মাপ পাসপোর্ট সাজ অ'পক্ষা 

কিছু বড হুমা বাঞ্চনীয় তবে আধখাণ। 

পোষ্ট কাডের চেয়ে যেন বড না হত্ত। 

বিতর পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য 

সংখা! অনশ্য উদ্গদজখ থাকবে । সভ্য সভা 

একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে 

পারবেন ন| | 

ঘনধিক ২৯০০ হাজার শবের মধ্যে 

হাস্যরসাত্মক বিষয় অবহম্বনে একটি মৌলিক 

ছোট গল্প রচনা করে ১০শে মাঘ ১৩৭১ 

বজাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের 

ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 

এই প্রতি/যাগিতায় ছুটি পুরস্কার আফে। 
প্রথমটি কুড়ি টাকা, দ্বিতীয়টি দশ টাক।। 
কেবলমাত্র সংঘের সভ্য - সভ্যাদের রচনা 
গ্মহীত হছবে। 

প্র.ভাক মিতাকে অস্থুরোধ করা যা।চ্চ 

ভার) যেন তাদের রচনা নকল মেখে পাঠ ন। 

কোন রচনাই পরে ফে৫ৎ পাঠান সম্ভব 

হলে লা, পুরস্কার প্রাপ্ত রচন। ছুটি পাপ 

যিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের 

থাকবে। 

২৪৯৬ 



৮শাস্তিদেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতার 

ফ্ল 

বিশ্বমিভালি সংঘেক্স প্রথম সম্পা!্ক। 
শান্তি দেবীর স্মৃতি রক্ষা জন্ত প্রত বতসঃ 

এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়ে 

এবারের প্রতি.যাগিতার বিষয় ছিল ভারতের 
জাতীয় পাখী 'মর.র” | এই প্রতিযোগিতায় 
মোট ৩০ জন মিতা ভাই বোন যোগজান 

প্রথম স্থান অআধিকাও করেছেন 
৬৩৩৫ ভপন দাল গণ্ড। এবং দ্বিতীয় স্থান 

থাকে 

করেছন । 

অফ্টম বাধিক 

আগামী ২র লপৌধ ১৭১৯ বঙ্গাক 
ইং ১৭ই ডিলেম্বর ১৯৭১ রবিবার, ইষ্ট 
বেল্টাং এণ্ড কটন মিলস লিং, গ্রঃগ ট্রান্ধ 
রোড, শেওড়াফুলিতে বিশ্বমিতালি সঙেঘের 
অষ্টম বাধিক হিভ। সম্মেলন অনুষঠি হাবে। 

লিপিমিড়ার গঞ্ সংখ্যায় এর 

২১৯১ 

অধকার করেছেন ৪৬ ইঙ্জা সেন। 

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত জাবটি লিপিমিতায় 
আগামী নবব্ধ বিশেষ সংখ্যার (১১৮০) 

প্রকাশ কর হবে। 

সঃ বিঃ লঃ 

মিতা মশ্মেলন 

বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে । থাকা 
নিধণারিভ তারিখের মাথা প্রবেশ জক্ষিণ। 

পাঠি”য় দিয়েছেন, ভাঙের প্রতেটককে আমন্ত্রণ 

লিপি ডাক যোগে গঙ ১৪ই অঙ্জখাণ পাঠিয়ে 

দেগয়। হুয়েছ। 



আট বাদধিক আতা সঙ্জেগন 

ডাকের গণ্ডোগোলে যদি কোন মিতা পর বর্তী সংখ্যাপ প্রকাশ করা হাষ। 

না পেয়ে থাকেন তাহলে মুদ্রা নামার রসিদ স্ীলমীর দে 

সাঙ্গ আনিলে অন্ষ্ঠানে যোগদিতে পারবেন। ও প্রীকঙ্গাণী জাহিভী 

মিত। লম্মেলনের বিস্তত বিবরণ স্িপিমিসার যগ্ম-সম্পাদ ক 

মিতা সম্মেলন । 

পুস্তক লমালোচনা 

ঝারা-বলম্ - 

কাহিনীকার লেখ মঞ্জরুল ইস্লাম। একটা নিন্দনীয় নয় । বষটির অ'গ সঙ্জী 

১নং গয়ালি উত্ত। জেন, কলিকাতা-১৬ থেকে বাড়িয়েছেন প্রচ্ছদ শ্ল্লী বিমান কয়াজ। 

প্রকাশনার দাত নিয়েছেন বুল বুল 

প্রকাশনী? | প্রচ্ছদ পট একফেচছেন শিল্পী চিত্র পরিকল্পমায় খুব সম্ভব [ঠনি ভাব 

বিমান কয়াল। ইইটির ডিমাই সাইজ । গন দিঞ্টিকে সযতবে এডিয়ে গেছেন। 

মোট পৃষ্ঠ! সংখয। একুশ। দাম তিন টাকা। একটি বিশেষ দৃশ্যকে কাহিনা অন্ুস্যঞ্াণ 

ধরে বেখছেন । জানিনা শ্ল্পী নিজৰ 

বইটি ছাপার গে প্রুফ দেখার কাজে প্রেরনায় এ ছবি একেছন, ন। করম।লে? 

হত্ব নিলে অনেক বানান ভুল কম হতে যদ্দি দ্বিতীয় কারণে হরে থাকে ভালে 

পারভ। মাঝে মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা না থাকাতে আলোচনার ফোন অধকাশ আছে বছে 

পড়নে পড়তে বেশ অন্থবিধার পড়তে হয় মনে হয় নু।। 

কাছিনীকার গ্রস্থটিকে উপন্যাস বলে এসমজ্ড টি সত্বেও ছাপার কাজ খুব 

চি 



'পুাক সমাঙ্গোচনা 

উৎসর্গ পত্র রচনা করেছেনল। ন্ুপ্তরাং ৪6 
নায় জেগ্চকের ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষিত 

এ কথা মেনে নিতেই হয় । ভবে আশার 

কথা কাছিনী বিন্যাসে পঠিবতিভ গ্রা 

বাংলার যুব সমাঞ্জের জীবন ও জগ্গতের পরি 

নভর্নকে অত্যান্ত কা থেকে দেখে বিশ্বস্ত 

বণণনায় বাস্তব রূপ দেবার চেষ্। করেছচেন। 

তদ্থে অস্ধক্যধিক ভাবপ্রবণক্ষায গল ও 

উপন্যাস রচনার টৈশিউ)টুকু সম্বন্ধে সঙ্ঞান 
না থাকায় উপন্যাসের ক্যানভাল হ্যটির 

অভাব কাহিনীর সবম্তবে বিরাজমান । 

কাহিনী এবং স্যই চ্িত্রগচজির দাবাতে অজ্ঞ 

পলী-পরিবেশেক্ আভাল থাক দরকার 

চিল । 

জেখক অনেক চরিত্র গ্ঠি 
ক্স্তু স্বকীয় মযাদায় চরিত্রই বেচে 

থাকতে পারে নি। প্রয়োঞ্জন ষেটানু 
সঙ্গ সঙ্গে লেখক তারে তৃলেছেন, ফলে 
লেখক নিজে কথ বলতে গিয়ে পাঠকের 
বিদ্রুপ কুড়িয়েছেন। অন্থকঝষ্পা আদায় 
করতে পারেন নি নায়কের মৃত্যু ঘটিয়েও। 

করেছেন 

€কান 

স্বভাব তষ্ই 

মণে থাক! 

জেখকের অভ্তঃ 

উচিত ছিল হে, 

এইটুকু 

ভাঙােগে 

লোকে কাদে সত্যি, কিন্তু সেই ভাবাবেগ 

বন্দি লহত্বযিকার জীবপবোধ থেকে চটি হয় 
না ভুলে মেটা হালাকর। 

গ্রন্থের নামাককণেঙ লেখক তাৎপর্য 

রক্ষায় ব্য । বুঝতে কষ্ট হয় । মুতার 
অন্ধকারে ঝর! বসন্ত 'উপঙন্ধি কি করে 

দাড়ায়? উপন্যাসের যুখ্য কাছিনী যেখানে 

নায়কের স্বাঝা পরিচাঙ্গিত সেখানে 

কান্ছিনীর পরিণতির দায় দায়িত্ব নাতিকার 

উপলন্দিহই কারণ হয় কি করে? 

তবু লেখকর প্রথম প্রয়াস হিলাব 

এ সমস্ত দেব ত্রটিকে মেনে নিলে 
দত্ত নেক । জেখন্ড নিজের কথা পার 

জবানীতে বলবার চেষ্টা করেছেন যার 

দন্য অনা ভর্িআগুলোর দাবীকে উপেক্ষা 

করেছেন। 

তবু নিজের বক্তব্যকে কঙতকাংশে পা$ 
কঞ্ে যে পৌছে দিতে পেরেছেন, 
সস্তব বুঝতে পাঠকের অন্ুবিধা হয় 

কেন 

এটা! 

না| 

২৯৩ 



তব» লংবাদ _ 

মিতা ভাঈ বি ৫৪৬০ শ্রীজ্ঞান্ক্দ নাথ খায় 

ভারত লরকারের বৃত্তি নিয় প্রায় তিন 

বংসবর আ;/গ বিশেষ শিক্ষা লাভের জনা 

ইংল্যাড ফান। আনন্দের বিষয় একট যে 

তিনি [009118] 0911986 থেকে 2919- 

00108] [30610967106 এবং লগ্ুন বিশ্ব 

বিদ্যালয় থেক টু, 210] অর্থাৎ 1488- 

6৪. 01 (10110980007) উপাধি লাভ করে 

গত ২৪শে সেপটেম্বর দেশে ফিরেছেন। 

এই সাফল্য লাভের জন্য তাঁকে আমা- 

দের আস্তবিক অভিন্ন জানাচ্ছি। 

খ্ঞ 

ররর 

নেহার) ৃ 

এ হেত এড . এত - এরা 

১ অঙ্্ররোধ :- 

মত! তাই বোন ডাক্তারী] পড়- যে নব 

দেন এখন মিতার সাঙ্গ ৬১৯০ লঞ্জগ 

কস সাহা পঞ্জাল।শপ কবতে চান। 

৬৮৬৮ রীত। ঘোষ বিদেশী নারী (মঙার 

নঙ্জে পত্রালাপ করতে চান। 

যেসব মিতা ভাই বোন বেজগ্িয়াংমর 

ছেলে মেয়েদের সংগে বন্ধুত্ব পাতাতে চান 

তাঝ। যেন বি ৫৬৯৮ প্রবীর কুমার লিন, 

হার সঙ্জে যোগাযোগ কছেন। 

যে সব মিতা ভাই হোন গানে নু? 
নিঞ্জেকে নড়ে পারেন অআথন। বেগে 

৪ 



সভ্হ ও মিতা সংবাদ 

গাইবার উপযুক্ত 

তাঙ্গের আত্মীঘ় স্বজন ৰা 

বারা বেতারে বিভিন্ন 

ফরেন তারা অঙ্গ ইগ্ডিয়া রেডিওর গীতি 

কারু স্বপন অজুষদারের 

পত্রালাপ / করতে পারেন। 

বঙে মনে করেন হা 

পরিটিতের মধো 

ধরণের গান 

৬৭৩১ স"গে 

৬৯১৮ রাজেশ চযাটাজশ বিদেশে বিশেষ 

করে বাশিয়ায় বসবাসকারী মিতাদের 

সংগে পজালাপ করনে চান। 

গ্রামে 

এমএ 

পড়েছেন বা প্রেমে ব্যথ হয়ে 

মিতা ভাই বোনদের 

অলক চ্যাটাজখ আলাপ 

ছে 

৬৬৬১ 

চাল । 

সংগে 

করতে 

৬৯৬৩৯ রনীল্র চজ্ নাথ ষে সব 

নারী মিতার হবি ডাক টিকিট |. 
1). 6. সংগ্রহ ও পত্র বন্ধুত্ব তাদের 

লংগে পত্রালাপ করতে চান। 

৬৯২৩ জয়ন্ত কুমার নাগ 

ও সাহিত্যান্ুরাগী অথব। ত্র 

এমন নারী মিতার সঙ্গে 

ব্যবন। 

ধম“াবলম্বী 

গপত্ালাল 

৯১৯৫ 

করতে চান। 

লঞ্পী সাহ! 775100076-৮36 

0০৪৮ 0০০0 - 10) ৬৬6৪ 

07 পাশ্চাতা সঙ্গীত ভাল বাসেন ঝা 

7600898 93:0198065 করতে চান এষন 

ছাত্র ছাত্রীর সংগে পত্রালাপ করছে 

ইচ্ছ,ক। 

৫৫১৬৮ 

(03617005- 

৪৮ বয়স্ক মিভা ভাই বি ৬৭১১ 

হিরন দাস সম বয়ঙ্ছ নর- নারীদের 

সংগে ভ্রমণ সাহিত্য ও বাগান করা 

বিবয্প নিয়ে পত্রালাপ কগতে ইচ্ছুক । 

--”2 গপঙজালাপে বিরত আছেন £--- 

৬৯২৯ রীত। দেবনাথ । 

- হ সংখে আর নেই £-- 

৬৫৯৯ সনাতন দাস ও ৬৭৭১ গৌরা 

সেন 



ঠিকান৷ পরিবত্তন 
১। ৬৩৭৭ অরুণ কুমার সুখাজণ 

সিউড়ি কালী বাড়া, লিউড়ি, বীরভূম । 

২। ধি ৬২২৮ ঙ্গা মোহন সেন 

9109, 8£9 0178 1001718220০, 6০0 

10818 4170026 0০210918 - 15 

48 898, 

ও। বি ৬৩৮৪ ডাঃ রণেজ্দর নাথ 

দে 11) 19155 ১৮, ভা 21051102697 

81859 0188? 

৪। ৬৬৯৯ ধন রায় 9/০. হরি 

ধন রায় ৩৪০:10৪72 ( 1011)82 ) 

(9950511-- 8 

৫। ৬৭১৭ রঝতবশ্বর গায়েন 0/0, 

4৯৮07085679 0 78৪৪ 5০0 

0 81210205  ৪6568000 ( ৪৪1৪] ) 

[১ ০. 190895 90019919,%20 (00100) - 

86০75  [:9022)10805 

৬| ৬৭৬১ ত্বপন অন্ুমদার ( ইঞ্জি 
নীয়ায় ) ০1০. এস, সরকার ২৭৪/১ বি, 
ভি, এইচ, রোড, কলিকাত1--৩৪ 

এ 1 ৬৮৮৬ এস কে, ঝা 06) 

1010) 01010962015 0017006995৪ 188০ 

ড)51)901) 8108,02080 - 53001 4 

৮। বি ৫৮৭০ হ্তধীর চন্দ্র দাস 

27094456721 25217150010 ০০ 

6, 207, ৪* 010. 66 &,. ৮. 0. 

৯। বি ৫০৪৫ মিজন কুমার "শাল 

1181. 0 1[917010098 7116081 

(৮) 100, 7457 000. 110905- 

289, 12865৮5 7১50৫5৬11 ( ৬৮৪৪ ) 

130100108,5- 6? 

১০। বি ৫৪৬* জ্ঞান্জ্দযে নাথ রায় 

[়10০-- 1৪৮, 8০০ দ186- 

5124. 50) 70535 18109) 081 69 

পর টি সপ 

১, 



সংঘের ছু বতলসবের চাদ! দিয়ে যারা 

স্যায়ী লভ্য হয়েছেন তাদেরকে 

বিশ্বমিতা নামে অভিছিত কৰি। 

৬৯ অজ্্াণ ১৩৭৯ পরাস্ত যে কয়জন বিশ্ব- 

মিতা পেযেছি তাদের নাম সদস্য সংখ্যা 

নীচে দেওয়! হল। 

ঘআননও। 

পাত 

সব্প্রী ৬১৪৯ অলোক কুমার 

আশিস সেন গুগ্ড ৬১২৭ 

দাস ৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার 

দিলীপ কুমার লরক্জার ৬১৫৩ 

পোদ্দার ৬৩৬৩ মাধুবী ভট্টাচাখ 

ঘোষ 

জগনাথ 

ছ ০২৪) 

৩১৬৯ 

দীপক চন্দ 

৮৩৪৩ 

-: ভ্রম সংশোধন 2. 

লিপিমিত। 

পাওয়া গেছে 

১৩৩ সংখ্যায় যে সৰ তুল 

যে ঝুলি নীচে দেগুয় ছল। 

হবি 
হুক ৮ কুমারা 

৬৯০২ রজ্তত রায় চৌধুন্ধী 

এব স্থগে ঝ হবে। 

অজানা! নাত চৌধুষ্বীর স্থলে অঞজনা 
শম1 হযে। এম কামরুজ্জ, মান 

( মণ্ট ) পোঃ মুক্গুক্সি খুলন বাংলাদেশের 

স্থলে এম থায়েরুজ্ামান (মণ্ট) পোঃ 

মু্গগুক্মি খুলন। বাংলাদেশ ছবে। 

নাথ 

৬৮৭৪ 

মেখং আবা,ঙা মান্গেক ৬৯৯৯ মোঃ আবার 

বহমান ৬৯৯৪৫ মদন মোকন ঈর্ভ ৫৯১২ 

শ্যামল চৌধুরী ৬৭১১ হিরগ্মর দাস ৬৩০৪ 
রজিভ দত | 

বিশ্বমিত। হবার পার সংখকে পত্র প্রি 

কার ব্যয় নিব্ণহের জন্য বাৎসরিক 

চাদা হাবদ আট টাক! পাঠালেই চলবে । 

আশাকতি সংঘ এব!র অধিকতব বিশ্ব” 

মিতালাভে সক্ষম হবে। 

৬৮৯০ প্রদীপ চক্রবস্তীণার ঠিকানায় 

কলিকাতা - ২৬ এর স্থলে কলিকাত।-ও৬ 

হবে এবং হবি ছ এর স্থলে দ হুবে। 

৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ বরল ২৬ 

এর স্থলে ২৫ হবে এবং ঠিকানা ১৭|৩ডি 

রায় জে, এন, বাছাছুর রোড, পো, 

বালী হাগুড়। ছবে। 

২৯৬ 



লিপিমিতাকে যণারা সাহাধ্য করেছেন 

গন্ড ১৯শে কার্তিক ১৩৭৯ পর্যন্ত 
সাহাবা বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে 

তারই হিসেৰ নীচে দেওয়া হজ । 

. এসৰভ্রী ৬৯৬৯ রবীন্দ্র চন্দ্র নাথ ৫ 
টাকা খি ৫২৮৯ কেশব প্রলাদ লাহ, 

১ টাক! বি ৬৯৯২ মোঃ আবার রহমান 
২ টাক বি ৬০১৯ দিলীপ কুমার সরকার 

১৫০ পয়স! বি. ২৬৭৬ শিবানন্দ বস্তু ১ 

টাকা বি ৪৫৫৮ প্রদীপ চন্দ্র রায় ১ 
টাক। বি ৫১৯৫ ম্ুভাষ ব্যানার্জী ১ 
টাকা ৬৫০৭ রপঞ্জিং কাস্তি চক্রবর্তী ১ 
টাকা ৫৩৬ গীতা সুখাঙ্খা ১ টাক! 

৬৮৫৯ বন্কিম চত্ধ দে ৫০ পরল! । 

লিপিমিতার পাহাযা ভাগারে মোট ১৬ 

টাকা পাওয়া গেছে । গণ্তবারে সাহায্য 

ভাণ্ডায়ে মোট ৫৮১*১৮ পন়্সা জমা ছিল 

বিশেষ 
অভাবে এই 

স্থলে ৫টি সংখ] 

নিউজপ্রিণ্টের 

৬টি সংখ্যার 

করা হচ্ছে । 

বণ্তমান সংখ্যা কান্তি. জশ্রাণ ও 
পৌষ ১৩৭৯ এবং পরবতণ সংখ্যা মা, 

কাস্তধন ও চর ১৬৭৯ এই ভাবে প্রকাশ 

বলে 

প্রকাশ 

স্বতরাং এ পর্স্ত সাহ।য্য ভাগ্যে মোট 

৫৯৭১৮ পয়সা জমা ঝইল। 

সভা - সভ্যান্দের .নিকট যে ডাদ! 

পাওয়। যায় ভার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত 

বায় ভার বছন করা সম্ভব নয়। 

পত্রিকাটি যাতে লিয়মিত প্রকাশ করা 

চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একাস্ত 

আবশাক। ভাট শুভাকাতঙ্ধী উৎসাহী 

মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতভার সাহায্য 

ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। 

আশাকরি মিতা ভাই-বোনের! সাধ্যান্্ু- 

যাযী আধিক সাহায্য করে লিপিঙক্িতাকে 

দীর্ঘায়, ও গ্ীবুদ্ধির পথে চালিত করবেন। 

দ্রষ্টব্য ও 
কত হচ্ছে । 

এই ভাবে গ্কা.শর 

হঃখিভ। 

জন্য আমর! 

স্” কাচ জিপিঃ 

বারা 8 8 $ ৪ 

২৯৮ 



কুরলোকে ইন্দ্র পতন 

( পুর্ব প্রকাশিত্ের পথ ) 

এন্ড দিন জাত দশটা নাগাদ নবেজাও 

কাজ শেষ কনে বাড়ী 

আংপ্চ্কামান 
8 

মূখ! হবার জালা 

দিক 

বিশোও 

'টিজ।ত 

চেম্ব1 এ 

লামনে 

প! বাড়াতে গায় 

তারই হেগ্বা- 

কেকের 

পালকি - গাড়ীও 

এক 

বেব. কো, এক: 
গুপর ছ্েড়। চট বোচ্ছছে শোবাও উপক্রম 

কওছে,।. 
্ | 

চা 

খত গা 

রোগী বেখছার জনের ভেবে ক্ছ্ছি 

জিশি-১ _.ই 

দামী যন্মসাতি আছ সার অংশন্ব। হুল 

মাঝ রাতে তাল। ভেঙ্গে যদ গুজে! 

য়ে ছেলেটা উধাও হয় তবে ভার রণ 

ক্ষতি হয়ে হাব 

একট সব ছেলেদের পেছনে পাঝ। ছোর 

ও পেতে থাকে, আলে এই ছে :লগলকে 

ওরাই লাগায়। 

ভক্তারের আচম.ক! ধমকালী খেয়ে 

২৬৯ 



বিশ্বদূডের আলঙে 

বালক. আলাউদ্দীন চট গটিয়ে লিয়ে 
.6গায়াকের এক কোণে কাচ মাচ, হয়ে 
দডিয়ে . রইলেন,। ডাক্তার ' 'কম্পাউন্ডারকে 

ভেলেটির সম্বন্ধে সাধখান' করে দিয়ে 
গাঁড়ত , উঠে বাড়ীর দিকে রন! 
দিলেন। উরি, ৯ 

নন্দগাপাল মিশরের বাড়ীতে 'অন্ুখ, কম্পাউগ্ডার ভারই. ঞ্রেসক্রিপ খন, লাভ করছিলেন । নন্ধবাবু -ওষ্ধ নিয় চেগ্কার 
থেকে বেড়িয়ে, 'এ/স -ছেল্িকে ' এ অব. 

| স্বার ূ দেখে একুটু ,ক্রুণ « হয়ে; উঠলেন 
তারপর বহু. প্রস্থ রুরে খাপঞটিএ সমস্ত সংবাদ জেনে াস্লন। | 

শপ্পবাবু সব শুন বিস্মিত ও 
হয়ে, প্াএজেন . না: 

. অল্প ' বয়সেও 
ঘরবাড়ী, আত্মীয় উস শব ভাগ 
দু এ্িপুথা থেক এখা ন'এসে 

গু 

ক] 
৬ 

জনে এই 

নন্দবাবু পাখোয়াজ ও তবলায় পাঃদশী ফিলেন। . হাজ। যন্ঠীপ্র" মোহন ' ঠাকুরের 
সভ। গায়ক ঞ্পদী .-গোপাল: গোস্বামীর: সঙ্গে 
পাখোয়াজ সংগত 'করহতন| “ এই গোপাল" বাবুগ, একটি, হা. পক্ষাাপতগ্রন্থ” ছিলো ভাই গঁকে .অনেকে. লো গোপা বলে 
ডাকত 1. শন্দবারু 'আলাউদ্দিনকে' রোয়াকে 

লংগাত শেখার 

ছেলেটি 
রে, 

বসতে বল্লেন, এবং এনিজেও'শতীর পাখি, 
বসলেন । 

কলি গাইবার 

-তোরুপার+ বালকটিক্চে: হ- একটি গানের 
জন্যে নিররশ' দিলেন। 

বালক, তার. গ্রামের : মন্দিরে" "ছু - একজন 
সাধুর, মুখে ঝয়েরডি, ভগ্ন শুনে ক্রিজেন। 
এ, গতলার্ই .হু- একটি, করে '' কি ্ব- 
ললিত . ক গেয়ে, শোনালেন । 

উদ, ক%, স্পন্ট' উচ্চারণ ও টিভ+ .ল 
তাল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নন্দরাবু মোহত 

হয়ে গেলেন।. [ৰশ্ষত 'রাজ। "রামমোহন 
রায়ের সংকাজড- হি - একটি প্রুপদ সংগীতের 
কলি শুনে, আশ্চধ। হজ গেলেন 1 বাংল! 

দেশে গাজ। রাম মাহ" পবা প্রথম তাএ- 
তের বাতিল স্থান থেকে " এুপদ " গান 
চয়ন ও সংকলন করে বাংলা.দ!:শ “ব্যাপক 

তাবে ৯ লু. কেন |. ধু, সঙ্গীতে মতে 
র।জ। গ্ামূমাহু শে. বেশ কিছু " ফ্রুপদ” গণ 
নিজেই ৫61. কারে “গেছিল । 

4, 

, মন্দবাবু ধ্ুপলের এক জন" অভিন্ঃ বাকি । 

এছিল, যে -রামযোঞনের ' লান, 
গুলোর গুুচাব হতে!” কেবল 'মাঞ্জ জজ- 
কাতায়, ও , তায... আশেপাশে *' নীমাহনধ 
এখন, ছিলি, জানতে : পারলেন” যে, সুদুর 
পু বাংলার়েও রাবঘোহনের, গান ছর্ডিকে 

এ] র থধাঃপা। 



বিশবদুতের আঙবে " 

পড় ছ। চর 

আগামী জিন সন্ধায় ছেলেটিকে গোপাল- 

বাবুর কাছে নিজে যাবেন, এইরূপ আশ্বাস 
. খোকা ওট। ধুর ধূলায় মলিন 

“* ফুটলাথ ও তাঁর কোলে মাল পেথেয ' হু" 

বিভিয়ে গেয়নি। 

রুক্ষ পাথর 

ওপর দিয়ে বৈহ্যাতিহ ট্রাম বা. পেট্রল চালিত 

'গাশ' জুড়ে নিজেদের 

দিয়ে সিটি ঘর (ফিরলেন »আলাউদন « মটর গাড়ী বাঙডায়াত ছিলো না। 
কঝোজাকে *1 শুয়ে ফুটপান্তেব, এক ধা” চট 
বিদ্ছি় " নিশ্চিত শুজে পড়জেন । এভদিন  ' পোষান স্বর নেও হাঙাঝিক পথটি 
পর আল্টা। বোধহয় নিভখক কিল্টোরের “লজ - মুখারিঙ থাকত ।, পর প্র হারের 
মন্োবান্থ। পুর্ণ করতে, এপিয়. এসকে |.. বাসনপটি ” ও খের বাজার, এ, অপ্চ্গটাকে. 

রণ তি এ 2৩ | রা সহদ। সরগরম করে রাখত |. পর এ 
পরদিন সন্ধার নন্দ বাবু, আলউদ্দিকে . কানে নতুন ' বাজার 'গ/ড ৪) পাথর 

'পাথাখয়। ' ঘাটায় গোপালবা বু কালার সিবে, ছ-ধারে' প্রায় পাশাপাপি কাচা পাকা ছোট 
গেলেন । পথে যেতে যেঙে ভিন, বালঞ্টিক বড রোগা মোট। অনেক কম . বাড়ীর 
কলঞাতার পথ" ছাট হাল চাল ভগব . , আন্ত ছা । . 
কায়দা ইত্যাদি সম্বন্ধে [কহু জান দেবার | 
চেষ্টা কঞ্লেন। জা চলতে চজ্দব'বু এক লময়ে 

' আঙ্াউদ্দিনাক বল্লেন, দেখা থাপু তোমার 
'তখন কঙগকাতান্ত বড় বড় রাস্ত য় সন্ধা, এ স্আঙ্াউীদ্দিন'" নামটি পাল টাত - হবে |. 

থেকে গাসেএ বাতি অলত। গলিঘু ডিতে, জ্ালোতো, হিন্দু মুসলমানের জাতের 
বিজেষ ফোনে আলোর ব্যবস্থ। ফিংলা না।  বাঙাই বড সাংঘ“ত্িক, উভয়ের ,সমা.ক্র ও : 

-ত7ই “সন্ধ্যার পর নিখাপত্ত।॥ জন্যে বড়। -লোকাচারে পারস্পারিক মেলা মেশ! 
'ধণেই বাগুয়া ভালো? শ্দরবু আলাউ, পদ আচল । তা বোলছিলুম, আমাদের মাজে 
নকে 'চিৎপুর দিয়েই নিয়ে গেলেন] চিৎপুর মিক্ততে হলে তামার নামটি. বঙজাতে 
গাজার” লঙাস্তাজা ধরে “কুটিৎাটা' থেকে ্ ছথে। 
পোজ! কালীথাট ছাড়িয়ে চলে গেছে।, রর ৃ 

এ. এ আলাউদ্দিন. হা হ। আ ছুই বল্লেন, 
আজকের : চিৎপু্ : অপেক্ষা! ছখনজার ন।। নন্দবাবু একটু থেমে আবার বলগ্জে, 

চিৎপুর অনেক বেশী প্রশস্ত ছিলে! । কারণ শুরু করলেন, 'বুঝলে ভাই মা কালীর, 

৬৬১ 



বিশ্বদৃত্তবে আঁলরে 

দেশ এট কলকাতা, তোমার যদি কিছু 
উন্নতি হয়তো,. মায়ের গ্রলাদেই হবে। 

লৃঙরাং তোমার নাম যঙ্গি 'গ্রলাদ রাখ! 

যায়,। আশাকরি ভালই হুবে। বাপের নাম 

এলি করলে 'লহু খা' না বলে লাধু 

থা বলবে। 

এখানে . অনেক হিন্দু নামের, 

বাদামী খা” উপাধি আছে। ভাই তোমার 

 ম্বামের পেছনে খ। থাকলে কোনে! অন্ু- 

বিধ। হবে না।. অর্থাৎ এখন থেকে. তুমি 

'প্প্রলাদ খা, হলে। 

পেছনে. 

গোপাল গোন্বামী নন্দবাবু অ:পক্ষ। বয়সে 

বড় এবং খ্যাতনামা “গুণী, ভাই নন্দবাবু 

গরুর | শ্ন্ধ। করেন এবং 

গুরুজী, ডাকেন । 

আলাপে কে 

ও মত 

বলে গত রাত্রে 

নন্দবাবু গানতে পেতে ছিলেন যে, 

অ।লাউ দানের মাত্র এক ্ 

তাও আধ পেটা। 

ভেঞ্জাতে হশে আলাছন্দি:নর বঙিগ কঠে 

সং ঢেলে মন মাতানো - রস শ্ৃপ্তি করতে 

ছুবে।, 

বেল। আহার 

জোটে, 
গ.কুজীকে 

অভুক্ত উদর়ে ত। করা সম্ভব নয়। 

ভাই তিনি বদরীদাল পেড়োয়ালার দোকান 

থেকে এক ভার গঞ্ম তুধ পান কিযে 

পাথরয়াখাটাধ ভেতর ঢকলেন। 

তু'ট! লো কোন রকমে পাশপাশি 

কিশোর 

৬৬ 

যেত পারে এই রকম এক কানা গর্গির . 

মধো গোপাল গোন্বামীর বাল! । গিট 

নোংরায় ভত্তি, দিন রাত কেদে কেদে! 

ইদুর নিভ'য়ে যাতায়াত করে। ঢকেই 

গোপাল বাবুর বালার প্রহেশ ছার। লাম. 

নেই বৈঠকখান।। খাটো, পায়াস এক 

জোড়া তক্তাপোষ ঘর জুড়ে রঙ্েছে। ভার 

ওপরে সত্তরঞ্চ ও টীঙ্গর হিচ্ছানে।। ঘরের 

দেওয়ালে কয়েকটি পাখোরাজ, হু - একট! 

ভানপুরে। মি দেওয়াল হি কয়েক জোড়া 

তবলা বিরাজ করছে। 

(বচ্গ 
দ্বাঝের মাথায় মা কাঙীও 

গোপাল বাবু ভাকয়াশ 

গড়" 

মেবশ 

প্রবেশ 

বড় এঞ্টি 

আধ শোয়া অবস্থায় হেলান গিয়ে 

মুখে দিযে তামাক 

পট । 

গড়ার নজা 

করছেশ। 

_ তক্তাপোষের অপর. পাশে বলে মষ্টিক 

বাড়ীর এক তরুণ শা ভানপুরো বাজিয়ে 

সা - র-গ- ম সাধছে। এমন সময়ে 

দল্রধাবু ঢ.কেই গরুণজীর জঙধ্বনি 

দিয়ে হালি মুখ দড়ালেন। পিছনে 

আলাউদ্দিন চোখে হথে শংকা 

ও সংশয়ের চিতু। 

ঘর 

ক বৰ 

গান থেমে গেলো।' গুরুজী দুখ থেকে 

নফাটি- লরেযে. জাহানের নুয়ে ' বৃঙ্গেন, 

৬০২ 



টি 

যা ৮ 
বিশ্বদৃতের 

“জযুত্ত, | আগতে এতো বাত হলে! 

কেনরে 1? অন্ত কোনো আসরে শিয়েছিলে 

বুঝি ?” নন্দবাবু ঘাড়নেড়ে জানালেন, তিনি 
অন্ত কোন আদরে যাননি । তারপর 

আলঙলাউদ্দিনকে হাত ধরে সামনে টেনে এনে 

ভক্তাপোতষ বসাশ্রেন নিজেও আসন 

গ্রহণ করলেন । গুরুজীকে নন্দৰাবু আলাউ- 

এবং 

দিন সম্পর্কে যাহা শুনেছিলেন সব 

বললেন । তারপর শুরু হলো পন্বীক্ষা | 

আলাউদ্দিন গন রাত্রের মতে! কত গুলে৷ 

গানের টুকরো। টুকরে। অংশ সাধ্যান্থযায়ী 

স্বন্নরকরে গেয়ে শোনালেন । 

গান গাওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা নাথাক! 

সত্বেও আলাউাদ্দন যে এমন চমতকার 

ভাবে গেয়ে শোনান্ডে পেরেছেন 
গুরুজী মুগ্ধ হয়ে গেলেন | তারপর 

নপ্দবাবুকে বোললেন 'বডড বাচ্চ। 

ধৈর্যা ধরে অন্তত: বারে। বছর সাধনা করতে 

পারবে কি? তবেযদি টিকে থাকে এবং 

ঠিকমত সাধন] চালিয়ে যায়, মায়ের কৃপায় 

[শশ্চয়ই এঙকাদন যে কোনে গানের আপরে 

মাথা তুলে বসতে পারবে ।' 

তাতে 

৫, 

বল। বাছ্জ্য, আলাউদ্দিন রাজী হলেন 

এবং লাধন। শুরু হস্তে গেলো । গোপাল- 

বাবুর কাছে ফ্রুপদদ আর নন্দবাবুর কাছ 

থেক তবল। নিয়মিত শিক্ষ! চলতে লাগলে! । 

শি ২ 

05, তত 

০৮ 

০,৮৮7 

ছআগরে 

বিনিময়ে সন্ধায় 

ও তামাক 

এর 

সেব। 

উদ্দিনকেই করনে 

গ্প্দ 

আলা- 

গোপালবাবুর 

সাজার কাজট। 

হোতে। | 

মাঝ মাঝে বাইরে বাজাতে 

খন তার বাড়ীর দোকান 

নন্নবাবু 

চল যেতেন 

বাজারগ,লো 

হ- ৰাডী 

যেতা। 

সাহেবকেই করতে হোত। 

থেকেই প্রায়ই জল পানি জুটে 
থা 

তবলা পটি যেমন 

তেমন ছিলো। 

এক তবলার 

উদ্দিনের রাত্রি কাটাবান্ ব্যবস্থা 

দিয়ে ছিলেন। এখানে খা সাহেব অব- 

লও সময়ে তবলা মেরামতগ্ করতেশ এবং 

স্বযোগ সুবিধা মত অভাসও করতেন। 

চীৎপুরের 
আছে তখনও 

তার চেনা 

এখ ন 

নন্দবাবু 

দোকানে আলা- 

করে 

গলা সাধার স্থান ছিলো অন্যত্র। 

ভোর বেলায় তিনি প্রাতকুত্যাদি শেষ 

করে সোজা চলে যেতেন বাগবাজারের 

ঘাটে । তখন বর্মা থেকে বড় বড 

সেগন কাঠ ভেলে এসে বাগবাজারের 

ঘাটে সার বেধে জলের ওপর ভালতে 

থ।কত। 

চেরাই কল ছিলো কাছেই। এ কলে 

প্রকাণ্ড কাঠ গুলোকে দিনের বেলার 



বিশ্বদৃত্ের আসরে 

চেরাই করে বাজারে বিক্রী করা হোতো। 

আলাউদ্দিন পর পর কাঠ পার হোয়ে 

গঙ্গায় ভাসমান শেষ থগুটার ওপর বসে 

ণিবিবাদে গলা সাধতেন। 

বারো বছর সাধনার শপথ নিবে 

আলাউদ্দিন সাধনায় নেমে ছিলেন। কিন্তু 

গ.রুজী ভার আশোেই'প্রেগ রোগে আক্রান্ত 

হয়ে ইছ থাম ত্যাগ করেন। ঞণ্দ 

সাধনায় এইখানেই ছেদ পড়ে। 

জোড়াসাকো 

উঠোনে 

মধুসূদন স্যান্যালের 

৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্ুষ্টান্দে দীন 

বন্ধু মিত্রের নীলুদ্দর্পন নাটকের অভি- 

নয়ের দ্বারা প্রথম পেশাদারী নাট্যশালার 

উদ্বোধন ঘটে। 

গীশ ঘোষের সংগে মতান্তর হওয়ার 

অধেন্তু মুস্তাফি, নগেন বসু, অমরেন্দু মুখো- 

পাধ্যায় ও অমুত্ত লাল বস্তু মিলে এর 

যাবতীয় কাজ চালান । 'তখন প্রথম 

ও প্রতি অংকের ফাকে ফাকে কনসাট" 

বাজতে! । 

এই কনসার্ট বঙ্ঠমান অর্কেছ্ু1 বা বুন্দ 

লিপি-১৬ «৫ 

বাদ্য থেকে কিছু পৃথক ছিল। এই 
কনসার্টে যন্ত্র থাকতো বেহাল, ক্যারি- 

গনেট, কণেট। ঢোল, হারষোনিয়ম ও 

হু হাতে বাজানো যার এমন করতাল। 

এন্ক ভ্োড়া থকতো, 

বেহালার প্রাধা- 

বেহালা সাধারণতঃ 

জঅথাত এই কনসার্টে 

নাই ছিল বেশী। স্বামী বিবেকানন্দের 

ভাই হাবু দত্ত এই কনলা্ট পার্টির 

মাষ্টার ছিলেন। পরে ইনি গ্রেট ন্যাশা- 

ন্যাল থিয়েটারে চলে যান? 

নন্দবাবু এক দিন 'আলাউদ্ধিনের সঙ্গে 

হাবু দত্তের পরিচয় করিয়ে দেন। হাবু 

দত্তের বাড়ী লিমলা গ্বটী। এ:টই চি 

তার্দের আদি বাড়ী। 

কিশোর বালকের সাধনম। আবার শুরু 

হোল । আলাউদ্দিনের ধারণা ছিলে! যে 

গান বাজন। যাই করা হোক না কেন 

সবেতেই সুরের সাধন! কর! সম্তব। নুখা 

উদ্দেশ্য সুরের সাধনা । তিশি হাবু দণ্ডের 

কাছ থেকে কণেট ও র্ল্যারিওনেট শিখতে 

আর করলেন । 

( ক্রমশ: ) 



গজরাতী ভাষা ও 

সাহিত্য 
স্পকমজখন্চ চট্টোপাধ্যায় 

আহমেপাবাদ 

( পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

পু লিজ ও শ্রীলিঙ্গ 

“ঈ' কারান শব বশ "ই কারাস্থুর 

মন্$ই _ 'হাথা নদী? ইতাদি | 

'উ” কারাস্ত 'উ' কারাস্ত পুং লিঙ্গ 

ও স্ত্রী লিজ শব্ধ রূপ একই প্রকারের -_ 

যথ। “সাধু "৮ 

কারক এক বচন বন্ধ বচন 

১ লাধু সাধু 

২ সাধু সাধুনে সাধুওনে 

৩ সাধুয়ে সাধুওয়ে 

৪ সাধুনে মাটে সাধুওনে মাটে 

৫ সাধুথী থকী সাধুওথী থকা 

নু লাধুনবে! না নী নু লাধুওনে। না নীহ্ছু 

ঞ. সাধুম। পর 

৮ হে সাধু 

সাধুগম। পর 
হে সাধুও 

ক্রিয়াপ্দ জানবার পুর্বে সংখ্যা রূপটি 

জানিয়ে রাখ! ভাল। সংখ্যাগুলি হিন্দীর 

মণ্ডই। 

১ এক ( এ-4) ২ বের ৩ 

ভ্রনা ৪ চার ৫ পাচ ৬ ছু ৭ 

সাত ৮ আঠ ৯ নব ( নও ) ১০ 

দস আগিয়ার বার ভ্ের চৌদ ( চওদ) 

শন্দর যোল, সতর আঠার গওগন্ীল 

বীল একবীল বাবধীস ত্রেবীসা চোবীস 

পটীস ছবীস সম্ভাবীস অঠঠাবাঁস 

গগনবীল ( ৰ এর উচ্চারণ ) তীস 

একত্রীল বত্রীসী ( বর্গায় ব ) ত্েত্রীস 

৩৬৫- 



গুজরাত ভাষ' ও সাহিতা 

চোত্রীন পাত্রী ছত্রীস সাতত্রীদ আউ- 

ভ্রীপ ওগন.চালীস চালীস একতালীস 

বেতালীস (বগরয়ব ) তেতালীস চুমা- 

লীস পিস্তালীদ ছেভাল্পীস সংতালীস 

অডভালীম ওগনপঞ্চাস পচাস। 

একাবন ( একাগুয়ান ) বাবন ( বাও 

সান ) ভত্রেপন চোপশ, পঞ্চাবনশ, ( পথঃ- 

ওয়ান ) হ্প্পান সতাবন ( সতাওয়ান ) 

আঠাবন ( আঠাওয়ান ) ওগন সাঠ সাঠ। 

একসঠ বালঠ ত্রেসঠ চোসঠ প।সঠ 

ছাসঠ নৎসঠ অডসঠ ওগন.সিতেন 

লিত্ডের একোতের বোতের ( বগম 

ব) তোতের চামাতের পঞ্চোতের 

ছোতের সতাতের অঠাতর ওগনএশী। 

এশী একাশী বাশী -- বগত » 

ত্র্যাশী: চোরাশা পঁচাশী ছযাশী 
সত্যাশী  অঠঠাশী নেব্য।শা ৰা 

-_ নেওয়াশী দেবু ( নেওত, 01 

একা” বানু -__ ৰগরশয় ব ত্রান 

চোরানা পচা ছম, সঠানু 
অঠান্ু" নবানছু' বা সয়া সো? 

হজাপ লাখ করো বা ক্রেড 

অব বা একশো ক্রোড খর্ব বৰ 

খণয় -- বা একশো অবজ। 

বা একশো খব নীল 

একশো নীল 

মহ! শা । 

সরবাল। 

বাহবাক' 

গুপাক। 

ভাগাক!র 

বাংল! 

** পরী আাতি 

প্রথম পাছেল। 

দ্বিতীষু বীঞ্জো 

তৃতীয় ত্রীজো 

চতুর্থ চোখো 

পঞ্চ ম প।চাম! 

ষ্ঠ ৪55। 

লগুঘ সাতমে। 

অষ্টম আঠমে 

নবম নবমো 

নগুমে। 

দশম দলে 

পরবে বণিলত 

শঙ্খ বা 

( সনোয়াল। ) 

প্রুমবাচক -- 

গজ্রাতী 

নাঃ] জ।ঙা 

পহেলী 

বীজ 

ভীজী 

চোখা 

প।চষা 

ঠা 
সাতমা 

আঠমী 

নবমী 

ন'ওমো 

দপমী 

একশে! 

পল্পু লা 

একশে। পছু 

লী খেশ 

৮ বিয়োগ 

_ গণ 

-₹ ভাশ 

ন্যা-স্ত জ'ভ 

পাতঞু 

বাজ 

ত্র 
চোখ, 

পাচমু 

ছঠঠ, 
সাতমু 

আঠমু" 

ন্বযু 

নওমু 

দলমু 

পরাস্ত অথবা 



গুজরাতী ভাব! ও সাহিত্য 

এইব পে 

গ.কলন 

যথা __ 

পুং সী কী 
এক বহু, এক বহা, এক বহু, 

বারমে। বারম। বারমী বায়মী বারমু বারমণ। 

বারম' 

( ক্রমশঃ ) 

আর খাদ্য 

সংগ্রাহক -- বি ২৯৬ নিমলকাস্তি দেবনা । 

ততপরাস্ত সংখ্যার সঙ্গে মো 
মী ও মু জাগালেই সংখ্যা বিশেষণ 

ব। ০0:৫1581৪ পাবেন। ব, বচনের 
বেলায় পুংলিঙ্গের মোর পরিবতে মী 
যুক্ত হবে। স্ত্রী লিঙ্গে মী র স্ানে 
মী ৰা মা যুক্ত হবে এবং ক্লীব লিঃ 
মুর পর্বতে মা হবে। 

বা দা 

শাদা আব খাদ্য” -- এর একট! 
হাস্যাম্পর্ধষ প্রন ছি নন. - কে - অপারেশন 
আন্দোোলনেন্ বড় প্রশ্। গর নাকি 
হিন্দুর, দেবতা, সেজন্য মুসলমানদের 
বল! হক ছিল তোমরা গরু খেয়োন। 
মসঙ্জিতে . মলজিতে মুললমানের।!  নমাজ 
পড়ে খ্বাকেন। সেই ননান্জের নাকি 
ভযানক ব্যাথাত ঘটে হিন্দুরা তার 

ভন 

সামনে দিয়ে বাদ্য বাছিন্ে গেলে। 

বড ঝড় শহরে ট্রামের ঘরঘরামিষ্জে 

নমাজ্জের ব্যাঘাত হয় না, মোটরের 

ভো ভোতেও কোন ব্যাঘাত হয় ন! 

এমনকি মহরমের় বাদ্য যত তৃুযুল- 

ভাবেই বাজুক না! কেন ভাতে নমাজ 

এতটুকৃগ্ড বাধ! প্রাপ্ত হয় না। হক 



সংকর 

কেবল বাঙ্গয ধ্বনিতে । ছিন্তুর 

মুশকিল এইযে. এই বাদ্য বাজানে। 

সংকীত“ন করা হিন্দুর আবার ধর্স 

কম” | ''" *"" ভক্তি খানা হিসাবে 

গরুকে ঘষে মানুষের একটা 

থ'কে, এটা তার! 

আর 

খেলে 

হয়ে 

বোঝে না। 

সেবা 

জাতেও বুঝেও 

আদলে . গরুষে 

ভব 

এদেশে কমছে কিন্বা 

গু রুগ্র হচ্ছে সেতে!। মান্মযের 

খাওয়ার জন্য নয় গরুর চেয়ে মুংগী 

ছাগল প্রতি দিন শন গণ বেশী বধ 

হচ্ছ। কিন্তু মুরগী ছাগলের বংশতে। 

ক্চারত হস্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। 

হলাণড আর শুইজার ল্াণ্ডের লোকের! 

গংলাবের সমস্ত আবৰণাকে ভেদ করে আজ একবার ছাতকে 

একটি মিলনের মধ্যে সে নিগ্র হয়ে নিস্তন্ধ হয়ে রয়েছে। 
বড়ো 

কি নিগ্ড, কি আনন্দময়, 

সংঞ্াহক -- ৬১৯৭ সজ্জা কান্তি সাছ।। 

কত ভাবে কগ্ত জিনিস টস্তরী কছে 

প্রতি দিন গোমাংস খাচ্ছে তা! ছিসের 

ভন্াউট কঠিব। অথচ এই হুটে। দেশউ 

হধে ভেসে যাচ্ছে। এড বেশী ছুধ 

এই তুই পাওয়া যায় যে লোকেরা ত। 

খেয়ে ফুঝোতে পারে ন।। 

আমাদের দেশে যে গরুর অবনতি 

হচ্ছ, কিন্বা গরু কমে যাচ্ছে তার 

কারণ যতটা যত নেওয়। উচিত ততটা 

যত আমরা নিইন। । 

মুজফফর আহমদ ( লাঙল :১৮/১/২৬ ) 

দেখো--কত 

সে কি নিবিড় 

কোন ক্লান্তি নেই, ভাব! নেষই, দীন] নেই। 

স্ ঝুবীগ্রানাথ 

কট & 



দিশারী 
- দীপক 

অলমনের এট বৃটটির জন্যে প্রন্থত 

ছিলাম ন11 ভাই হাড় কাপানে। শীতে 

কাক ভেঙ্গা হয়ে বাড়ী ফিরতে হয়েছে 

অফিল থেকে। একে শীত তান ওপর 
কনকনে ঠাণ্ড। এলোমেলো হাওয়।। 

বাড়ী ফিপ্তার পর নাড়ির স্পন্দন হাতত 
দিয় অনুভব কার নিশ্চিন্ত হই। হ্যা, 
এখনো তাহলে বেঁচে আছি। কম্বলের 

তলায় শুয়ে কাপ ছয়েক চ খেয়ে সবে 

একটু ধাতন্থ হয়েছি এমন সময় প্রচণ্ড 

শক সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। 

কে যেন প্রাণ পপ শক্তিতে নাড়ছে। 

উঠে 

বেড়ে 

কড়া নাড়ার 

পায়ে পায়ে এগিপ্ে চলি। 

মাথায় আকাশ তেঙজ্জে পড়ে। 

দরজা খুক্ততে হবে ভেবে কীগুনি 
বায়। আখচ উঠতেই হবে। 
বিয়াম নেই। 

একটা মক! হাওয়। জজ দিতে 

চন্দ পোজ্দার। 

কলিকাত1-ও 

ঢুকে বেন চাবুক চাঙগায় চোখে মুখে। 

মামনে একটি গরুপা দাড়িয়ে ছাড়া মাথার 

-ঠাণ্ডার কাপছে । দেখে চিনতে পান্ধি। 

ক'দিন হলো পাশের বাড়ীতে ভাড়া 

এসেছেন। বিস্মিত হক্ে কিছু বলার আগেই 

মেখেটি ভেতরে ঢুকে এসে দরজা বদ্ধ 

কৰে গেয়। 

বিশ্মপু কাটে নি, 

থেকে রেয়াই 

কি 

তবে হাওয়ার হাত 

পেতে কিছুটা শাস্তি বোধকার়। 

ব্যাপার বল,ন তো! 

'আপনিই সো রঞ্জনবাবু?' 

'ছযা, আপন্বিস্- 

আমি পাশের বাড়ীতেই থাকি।' 

'হযা, গা জানি, কিন্ত আপুনি এসময়ে-- 

'ভীষণ বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি' 

বিপদ! তার যানে?' 

'বাবার শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছে, 



দিশানী 

বেশ বাড়'- বাড়িই বলা যায়। ডাক্তার 

বলে গেলেন, -- এখনি হাসপাতালে মুভ, 

করতে । বাড়ীতে পুরুষ বলতে তো কেউ 

নেই, আর আমিও কিছু জানি না এ 

সবের, একটু থেমে মেেটি আবার বলে 

চলে শ্৮ মা বললেন -- আপনি নেক. স- 

টভোর নেবার যদি একটু হেলপ করেন -- 

আবার আকাশ ভাঙ্গে মাথায়। ঝড়ে। 

হাওয়। দরজার ওপর আছড়ে পড়ে জানায় 

বাইরে অপেক্ষা করছে চাবুক হাতে। 

আমত। আমতা কপি _ “দেখুন, আমাকে 

নিষে গিয়ে কি সুবিধে হবে? 

ব্যাপারে -- আমি ঠিক 

মতো! |: 

হালপাতা- 

দের আপনারই 

'তবু তে 
একট। 

পুরুষ মানুষ? এতে। 
রুগী নিয়ে বড় হেলপ লেস 

হচ্ছে শিঞজেদের। সংগে থাকলে _7। 

ঝড় 
মতে 

একটু হেসে বলি, _- সংগে যদি কিছু 

করতেই না পারি তখন আমাকেও বোঝা 

মনে হবে। হাসি দিয়ে শিজের যুক্তিট 

জোরাল করার চেষ্ট। নিজের কাছেই 

খানাপ জাগে। এড়িয়ে যাওয়াটা কেমন 

যেন স্পছু হয়ে ওঠে । বিপদে পড়ে সাহায্া 

চাইতে এসেছে, অথ5ঠ অর্থহীন, কয়েকট। 

পালাবার পেষ্ট! -- কিন্তু ভপায় কি? এই 

ছিপি-5ক ৫ 

প্রচণ্ড বুট্টি আর পীড়া দায়ক আবছা ওয় 

আগায় নিযে বেরিয়ে সোস্যাল কাজ করার 

ইচ্ছে আমার আদপেই নেই। 

কিস্তি নিজে.ক পরোপকার করা ভাঙ্গ, 

এতোটা] অন্ুবিধের মধো ফেলে উপকার 

করতে যাওয়াটা পাগলামী ছাড়া আর 

কিহই না। কিস্তু একথা বল! যায় না, 

তাই তর্ধল যুক্তিগ।লোর বিরদ্ধে পুঠিবাদ 

ওঠার আগেই বলি -_ 'নিঞ্জের এই অক্ষ- 

মতা সত্বেও যেস্তাম আপনার সংগে -- 

ঝা টু এনকারেজ ইউ” কিন্ত ব্যাপার 

কি জানেন, আজ অফিল থেক বাড়া 

ফিবেছি প্রচণ্ড ভিজে । ফেব্ার পরনত্ত কেমন 

যেন জ্বর ভাব বোধ করাছ। মাথাটা ও 

ধর আছে ঠাগ্ায় । তাই আপনি এগাবে 

"ও, আপনসার জ্বর? 

না, - মানে ঠিক জ্বর নয়, জ্বর ভাব 

আর কি। 

এ একই কথা। ঙ্েয়েটি, হতাশ হয়ে 

কেমন যেন অসহায় বোধ করে। 

'তাছলে আপনাকে কষ্ট জেওয়াটা ঠিক 

নু? 

মুক্তির আনন্দে মনটা নেচে ওঠে। কৃত্রিম 

হখ প্রকাশ করে বলি -- প্রতিবেশী হয়েও 

১৫ 
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৯৭ আতা 

বিপদের গময় পাশে দাড়াতে না পেকে -- 

সত্যিই খুব খারাপ লাগছে । কিন্ত এমনই 

শরীর "1 

নানা ও জন্যে দুঃখ করবেন না। 

দেখি, আন্য কোথাগ্ড বযঙ্গি -. কথাট। অস- 

রেখেই মেঞছেটি গা গুটি আোডা করে 

বুকের কাছে ভোলে নমস্কারের ভঙ্গীতে। 
তারপর দরজা খুলে বেঝিয়ে যায় বঝাড়ের 
মতোই -- যেমন এসে ছিলে! । 

খোলা দরজা দিয়ে সেই ছাড় কাপানে। 

বাড়ান আবার ঢোকে । জীবনের কগ্ডেকট! 
পাডা পর পর উজটে যায় সেই বাতাসে 
নিমোষ  বতণমান খেকে শিয্ে যায 

অতাত়ে। দরজাটা সশবকে বদ্ধ করি, কিন্ত 
বতমান আর ফিরে আসে না অতীতের 
পৃষ্ঠ! থেক । 

বাংলার মাষ্টার মনভোব বাবু আমাদের 

খুবই প্রিয় ছিলেন। তান সবচেজে বড 
কাতণ আমাদের প্রি তার অপরিসীম 

নেহ। স্কুলে প্রতিটি মাষ্টার অশায়ের 
মতে আমন গাথা ছাড়া আর কিছু 
ন্। এষনকি হেস্তমাষ্টার আশাই অবধি 
এক দিন সন ঘোবণ! করলেন যে, 

লিপি--১৩ ৫ 

আমরা গুলের বেড! পার হতে পারলে 
নাকি তিনি লাতটা সরবে মাথায় দিয়ে 

গজায় চান করে আমবেন। 

আমাদের প্রতি সকলেরই যখন এখনি 
অনাদর উপেক্ষা আর জআন্ছাহীনত1, ঠিক 
সেই সময়েই মন্তোষ বাবু আমাদের 
গ্রামের স্কুলে এলেন বাংজার মাষ্টার হয়ে। 
কষেক দিনের মধ্যেই আমাদের বশ করছে 

ফেলে ঘথোবশ। করলেন -- আমাদের মতে! 

ছেলে নাকি হয় না। যে ঝাপসা আব” 

নাতে আমরা বরাবর নিজেদের দেখেছি 
সেটি মনতভো'ব বাবুই অসীঘ নেচে পরিক্ষার 
করে সামনে মেলে ধরলেন। 

তারপর 

প্রাণ চেছা। 

থেকেই ভালো হওয়ার আ- 
কতোটা ভাঙে হয়েছিলাষ 

জানি না, তবে প্রত্যেকেই স্কলের বেড়া 
পার হয়ে দছিলাম। যাইহোক মে অনেক 

পরের কথ!। 

'মনতোষ বাবু একদিন বজঙছেন - 

কাল শনিবার, বাড়ীতে বলে এসে। ফিরতে 

একটু দেরী হবে। 'লমাজজ লেবা? সম্পর্কে 
একট। রন! লিগতে দেবে! জাষ্ট পিরিয়ভে 

এ সম্পর্কে একটু ভেবে চিত্তে এসে! । 
এই রচনা প্রস্ভিযোপিতায় যে কাই হবে 

তাকে - একটু ভেবে নিয়ে, পকেট থেকে 

৩১১ 
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নিজের কঙজমটি তুলে বজলেন--'ভাকে এই 
কলমটি উপহান দেবে! । 

কথাটি শেষ হওয়ার সঙ্জে সঙ্গেই 
বন্ধুর আমার দিকে তাকায় । ভ্ভাদের 

দৃষ্টি যেন বলে ওঠে _ বিচার লঙ্গাপ্ত প্রায়, 

কলমটি রগুনের হছাঙ্েই যাবে। কারণ 

আর কিছুই নয়ঃ অন্যান্যের তুলনায় 

বাংলায় দক্ষত। আমার একটু বেশী। 

এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস যথেই। ঘ্বু 
লমন্ভ পড়। সগ্জিয়ে রেখে সারা রাত 

ঘ্বাধ আগে জেগে জনসেবা, সমাজ কল্যাণ 

ইঈত্যার্দি সম্পর্কে বিভিন্ন বই থেকে পড়তে 

লাগলাম । নিজের সম্মান আর বন্ধুদের 

বিশ্বাল বজায় রাখতেই হুবে। 

মনতে।ব বাবু ক্রাশে এসে বলঙ্তেন - 

অআ।শাঞ্রি, র5ন। জেখার জন্যে তোমরা 

সকঙ্গেই প্রস্তত হয়ে এসেছো । সমঝর কিন্তু 

বেশী দেবোন।, মাত্র আধ খণ্টা। তারই 
মধ্যে শেষ করতে হরে। শুক কর আমি 

অফিল থেকে একটু ঘুর আসছি । কিন্ত 
দেখো, কেভ যেন কারুর দেখে লিখ! 

না, এ ব্যাপারে তোমাদেঞ পকলকেই বিশ্বাল 

করছি।” 

সকালেই গুমভি খেয়ে পড়ি নাজির 

৬১২ 

নিজের খাতায় | কথন যে মনতোবধ বাবু 
ঘরে এল ঢ.কেছেন খেয়ালই করিনি। হঠাৎ 
সম্বিৎ ফিরে পেলাম 'জেখা থামাও' বলে 

যখন চেচিয়ে উঠলেন। মাথা তুলে দেখি 

কয়েকজন খাস। জমা দিয়েছে। বাকি 

সবাই এক এক করে জম! দিউ। 

সমাজ সেবা সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাপিয়ে 

রচ়নাটি মোটের ওপর বডই হয়েছে । বিশ্বাস 

অন্থযাঘ্ী ভালোও হছয়েছে। মনতোষ বাবু 
হেসে বলঙেন -- 'কঙ্গমটি যখন তোমাদের 

হান্ডেই যাবে শেষ বারের মতো এটা 

দিয়েই কারেকশন করি লেখাগল।। 

কলমটির দির ভাকিয়ে খুশি মনে ফিরে 

আসি নিঞ্ের জায়গায়। হঠাৎ তিনি তুরু 
ছুটি কুচকে বললেন -- “লাই বেফিতে 

ওট| কে ঘুমাচ্ছে? শক্তিন।?' 

লকলেই পেছন ফিরি। হছ)া স্যার, 

ডাকবো? 

না! থাক।, 

প্রচণ্ড রাগে সমস্ত শবীরট! আলে হায়। 

মনভোব বাবু মূত্ক। মাষ্টার মায়ের ক্লাশে 

বসে বসে ঘুযোন মানে তাকে আপমান 

কর। আমাদের বম্পরকে তায এতে! 



দিশাজী 
উচু থারনা, অথচ শক্তি -_ উত্তেজন। 
চাপতে না পেন উঠে গড়িয়ে বজি __- 
শন্ধিকে ডেকে দেবে! স্যার? 

'না না, এখন থাত। পরে বলবেো। 

সন্তোষ বাবু এক এক কনে খাতা 
দেখেন আর একটা সরু কাগজে নামের 
পাশে পাশে নম্বর দেন। সকলে তার 
মুখের দিকে ভাকিত়ে -__ যদি কিছু বোবা 
যায় এই আশাযর়। একে একে সর 
থাভা দেখা শেষ হলে সরুকাগঞ্জটি সামনে 
ধনে বললেণ -- তোমাদের মধ্যে প্রথম 
কয়েছে! ---* 

দিকে 

রঞ্জন, শক্তিকে ভাকোতো। 

কথাট। অসমাপ্ত রেখেই পেছন 

তাকালেন তিনি । 

নিবে যাওয়। রাগটা আবার জলে ওঠে, 
1 মনত্বোব বাবুর দৃষ্টিকে আড়াল করে খুব 
জোরে খাকা দিই ওকে। 

ধড়মড় করে ওঠে দীড়ায় শক্তি। 'এা।, 
-- কি হয়েছে? লাল লাল চোখ ছুটিতে 
বিস্ময় । 

চাপা গলায় বলি -- 'ভুই স্যারের রাশে 

ঘুমোচ্ষিল ইডিনেট'। 

'শক্তি, এদিকে এসো ।? 
ডাকেন। 

মন্তে'ষ বাবু | 

খপ্রন্তত হয়ে শক্তি এপিয়ে যায় ভার 
দিকে। 

'তুমি রচনা জেখনি ? ঘুষোচ্ছিলে কেন? 
শরীর খারাপ? 

“না স্যার) মাথ। নিচু কছে শক্ষি। - 

তাহলে ঘুমান্ছিলে 

কাল রাত্তিয়ে?' 

কেন? ঘুমোওনি 

মাঞ্ু। নাড়ে লে। 

'ুষোগ্চনি ! ভাহুলে এজে কেন ম্বলে? 

'ছআপনার ক্রাশ করতে।', 

'অমার ক্লাশ করতে? 

ভিশি। কিন্ত ক্লাশতো 

ভাই, সারাক্ষণ ঘুমালে, 

নি কেন? 

মহ হালেন 

ঝরতে পারলে ন! 
রান্ভিরে ঘুমোও 

কিছুক্ষণ চুপ কনে থেকে শত আসে 

আনে বলে -- আমার এক বন্ধু কা 

সন্ধ্যে বেলার হঠাৎ এসে বললো -- তার 

ও১৩ 
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দ্বিশায়ী 

ধাবা মারা গেছেন বসন্ত রোগে । কিন্তু 

গ্াশানে নিয়ে €ঘতে কেউ রাজী হচ্ছেন, 

একে কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি তার ওপর 
বসন্তের মতো মারাত্মক রোগে মারা 
গেছেন। 

বস্ধটির আত্মার ন্বজন বলতে বিশেষ 
কেউ নেই, ভাই গ্রামের জে।কফেদের ওপরেই 
ভরসা! অথচ ভারা কেউ এলো না। 
বন্ধুটি আমার ছা হটো ধরে কেগে 
ফেললো । বললো _- আমিও বঙ্গি সরে 
দাড়াই --- 

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে 
শক্তি -- 'সেই সময় আমি রচনা লেখার 

জন্যেই সমাজ সেবা সম্পর্কে একটা বই 
পড়ছিলাম । কিন্তু বন্ধুটি আসায় আর পড়া 
হঙ্জো না। বেড়িয়ে পড়লাম। 

গ্রামের অনেক বাডীতেই ঘুরল ম, কিন্ত 
কেউ এলো না শুধু একটি চাষী ছাডা। 
এ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিন জনেই কোন রকমে 
শাশানে শিযে গেলাম বন্ধু বাবাকে । সং- 
কার করে কিরলাম সকালে। ভেবে 

ছিলাম আজ স্কুলে আলবো না। শুধু 
আপনার ক্লাশ বঙছেই এসেছি। 

আলার সময় ঠিক করে ছিলাম যেটুকু 

পড়েছি ভার উপগ নির্ভর কনেই জিখবো। 
কিস্ত পারিনি স্যার, কখন ঘুমিয়ে পড়েনি 
জানি না। 

অপরাধের বোবার ভাঙে আবার বাথা 
নীচু করে শক্তি! মনতোষ বাবুর মুখের 
দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখটা অন্বাভা- 
বিক উজ্জল 

মহ ছেলে বলেন "৮০ “সমাজ 

সম্পর্ক লিখতে দেওয়ার কারণ 

লেবার মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে, শান্তি 
রয়েছে, সে সম্পর্কেই তোমাদের অবাহত 

করা! সমাজ সেবা জন কল্যাণ ইত্যাদি 

কথাগুলো আমরা যঞ্ছোটা মুখে বলি কাছে 
ঠিক ততটা করি না। জার কারণ মান্ধষে 
প্রতি ভালোবাসা আমাদের কম। 

সেবা 

এই 

ভাই নিজের স্বার্থকে বিপণন দিয়ে আমা 

কারুর কাঙ্জে এগিয়ে হাই সা। অথচ বাই 

রে বিচাঞ্ে আমা সভা, সামাজিক ও 

জল দগদী, কল্যাশকামী এবং আরো কিছু। 

তোমাদের সকলের রচনাই পডেছি। 

সকলের মতেই যান,হের শ্রেষ্ঠ ভ্রড হলো 
সেবা। 

এ গ্রামের একথা শুধু তোমরা নু, 

৬১৪ 



দিশারী 

প্রত্যেকেই বলবে । অথগ জীবনে এর প্রতি ফেন এমনি সার্থক রাই লিখে পারো 
ফলন দেখতে পাই না। তাই সারা গ্রাম জীবনের প্রতি পাতায় পান্ধায়। 
ঘুরে শক্তির বন্ধু বার্থ হয়েছে। শ্মশান 
বন্ধু হিসেবে হ জন ছাড়া আর কাউ- 
কেউ পায় নি। 

ঝড়ো হাওয়ায় দরজাটা আবার খুলে 

যায়। মুখে চোখে লাশে কিন্ত অস্ড 

ঝরেন আগের মতে! । নিঃশব্দে বেছিয়ে 

পড়ি বাড়ী থেকে। 

একটু থেমে আবার বেন -- আজ- 
কের এই রচনা প্রতিযোগিতায় ক্লাশ 

বসে খাতায় কলমে অংশ নেয়নি শক্তি 
একথ। মানছি, কিন্তু ক্লাশের বাইরে কাল 
সারা রাত ধরে যে রচনা স্্টি করেছে 
_ নিজের কভ্ণব্য ভালোবাসা আর সেব৷ 

দিয়ে তার তুলনা নেই। মে রচনার 
পাশে তোমাঙ্গের প্রত্যেকের রচনাই নি- 

স্গ্রভ মনে হচ্ছে । 

পাশের বাড়ীর সেট মেয়েটি তখন 

চান্ভ। মাথায় দিয়ে উদভ্রান্তের মতে! 

সামনের বাড়ীর কড়া নাড়ছে। তারই 

হাতার তলায় আশ্রয় নিই। 

তাই আমার এ কলমট! শক্তির 

হাতেই তৃঙগে দেবো । চেষ্টা কর ভবিষ্যতে 

মুত যখন অনিবাধা তখন ইট পাটকেলের মনত মরার চেঞে 

বীরের ম্যায় মরা ভাল। এ অনিত্য সংসাবে তৃদিন ৰেশী বেচেই বা লাভ 

কি? জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মঝ়ার চেয়ে বারের স্চায় 

অপরের এতটুকু কল্যাণের জশ্যঞঙ লড়াই করে ফল করে মরাট। ভাল নয ঝি? 
-- স্বামী বিবেকানন্দ 

সংগ্রাহক - ৬৬৮৪ ন্তুপ্রিয় মহিস্তা 
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ন্শের গ্ণ 
-- আরতি মিশ্র। 

কটক। 

কথায় বলে -- “যার নন থাই তাৰ মুন যে আমাদের জীবনে অশেষ উপকার 
গুদ গাই” | শুধু তাই নয়, সেকসপী- করে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে 
মারের 'কিং জিয়ার” ও আরব্য উপন্যাসে পারে ন।। 

আলিবাবা চগ্ভিশ জন দার গল্পের মধ্যে 
আমর] মুনের কাহিনী শুনতে পাই। ১) ছোট মাছের জাশ সহজে ছাডেনা। 

সামান্য পরিমান মুন দিযে ছোট মাছ 
অতবড় যে দল্য সেও আআলিবাবাকে ধুয়ে নিলে আশ সহজে পরিস্কার হয়ে 

হত্যা করবার জন্য ভোজেছ বাভীতে সুন যায়। 
খাছণে বিরত ছিল। কেন না মুন খেয়ে 

ছত্যা করলে নিন্ক হায়াম হয়। 

আরকিং লিয়ারের 

মেয়ে অপতাধের মধ্যে 

অত আদরের চোট 

বাবাকে বলেছিল, 

“বাব, আমি তোমার ম্বুনের মত ভাল 
বানি” । 

বন্ধ জিয়ার জীবনে সেই অভিজ্ঞ! 
জন করার পর স্ুনের গুণ বুঝতে 
পেরে ছিলেন । 

আজ সেই ভুনের গণ গাইতে বসেছি। 

লিপি-”১৬ - ৫ 

১) জলে নুন দিয়ে টুথ ব্রাশ ভিজিয়ে 

রাখলে পরিস্কার থাকে! 

ফুটবার 

তাডি 

সন 

তাড়া 

৩) সামন্য পরিমান 

আগে ভাঙে দিজে ভাত 

সিদ্ধ হয়। 

৪) পায়েলের চাল বেশী ছলে পিছ 

হতে দেরী হয় তখন "সুপ দিতে হয় 
তাহলে শিজ নিদ্ধ ছয়ে হান। 

৫) পুড়ে গেলে সেখানে সুদ জল 
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মুনের গুণ 

দিতে হয় তাহলে উপকার হয়। 

৬) কাটবার আগে সিঙ্গি মাগ,ৰ 
মাছের মাথায় স্থান দিলে তাদের নড়বার 

শক্তি থাকে না তাতে কাটতে মুবিধ! 
হয়| 

৭) বিছ্ে কামড়ালে চোখে নুন পিতে 

হয়। 

৮) নন দিয়ে সরষে বাটজে খুব 
ঝাঝ হয়। 

৯) রক্তের দাগ স্বন জলে ছু তিন 

ধ্ট। চূখিয়্ে রাখলে সহজে ছেড়ে যায়। 

মানুষকে জানতেই লবচেঘে বেশী সময় দরকার। 
না| এক জীবনেগ হয়ছে! বাকী থেকে বযায়। 

১৬) জোয়ান আর সন এক সঙ্গে 

খেলে পেটে ব্যথ। ভাল হয়ে যার। 

১১) বানন পুড়ে গেলে তাতে জুন 

জল ফুটিয়ে নিযে মাজলে পোড়া সহজে 
ছেড়ে হাল্প। 

১২) শহীরের গীটে ব্যথ। হলে হুনের 

পুটলজি দিয়ে সেক দিলে ব্যথা 

ভাল হয়ে যার়। 

সহজে 

একদিনে জান! হায় 

মান,ষের জীবন মে অনেক 

সক্কোচ দিয়ে, জ্বনেক সংস্কার দ্িপপে। অনেক অসত্য দিয়ে ঢাক। 

সংগ্রাহক -- 

স্থবোধথ চক্রঘতণ 

৩৪২৬ সন্ধ্যা! বের! 
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স্বপ্ন 

নীল 
সেখ নজরুল ইসলাম 

[ হাওড়া ] 

শা এই 1] আমাকে কিছু টাক। 

ধার দিতে পারবে? অবশ্য পুরোটাই আমি 

লোন ছিপাবে চাইছি।' 

-- *হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হ'ল 

কেন? 

__ প্রয়োজমটা তো হঠাৎ করেই 

হয়। তবে, ঠিক আমার নিজের জন্য নয়। 

__ তোমাকে আমার অদেয় কিছুই 

নেই! আর সামান্য কটি ভবুও 

জানতে ইচ্ছা করছে কি কাজে লাগবে। 

টাকা! 

_. হদ্িও বঙ্গতে আমার ভীষণ 

জঙজজ। --” । তাছাড়া তোমাকে বলতেই 

ব। আপত্তি কিসের।" 

কামরাতে ওয়া ছুজন ছাড়াও অন্যান্য 

অনেক যাত্রী ছিল। বসার জায়গা ন! 

পেয়ে অনেকেই গুদের মত দীাডিয়েছিল। 

বৈছ্যাতিক ট্রেনের সুবিধার সঙ্গে অস্ুবিধাও 

অনেক বেড়েছে। কথ বলার 

অনিরুল নীলা আসমানের দিকে 

তাকিয়ে দৃষ্টিটাকে দূরের মাঠের 

ফিরিয়ে নিল । ট্রেন্টা পম নেবার জন্যই 

হস. করে ট্রেশনে এসে থামতে করের, 

জন নেমে গেল। ক্রমশ: কামঝাটা ফাকা 

হয়ে আসছে। সত্যি লজজার কথা! 

নীলা আসমান কিছুক্ষণের জন্য থানল। 

“আমার বন্ধুদর কথা তোমার নিশ্5/ 

মনে আছে। সোনা; কবিত।। বুলু ৫ 

আমি একই সঙ্গে পড়ি। আমাদের চার 

জনের মধ্যে কি ধরণের বন্ধুত্ব ৩ 

তোমাকে বোঝাতে পারবো না চার 

বন্ধুর মধ্যে কবি প্রেমে পড়ল নুরেশের | 

ভদ্রলোকের বাড়ী মুর্শিদাবাদ এখানে 

এসেছিলেন শিক্ষকতা করতে। তারপর 

ফাকে 

একৰার। 

কে 

৬১৮ 



স্বপ্না নীল্গ 

আজকাল ব। হয়, ঠিক তাই হল। কোন 
কিছ. ভেবে চিস্তে কাঞ্জ করার ক্ষমতা 
কবিতার ছিল না! তান শেষ কথাটা 
যখন আমরা জানতে পারলাম - ভখন 
করার কিছ,ই নেট, বড় দেয়ী হয়ে গেছে। 
ও মা হতে চলেছিল। ভিন মাস। আমরা 
সকলে মিলে ভদ্রলোককে চিঠি লিখে 
এখানে আসান জন্য লিখলাম। অনেক 
চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। আমাদের 
তখন যে কি অবস্থা তোমাকে তা বুঝিয়ে 
বলতে পারবে। ন1।) 

-- তারপর ! কবিতার কি হ'ল? 
ও এখন কোথায়? ও কি বেচে গেল? 

- বেচেছে ঠিকই -. তবে মরতে 
বসেছি আমি ।, 

-- তাহলে বেচে গিয়েছে, বিস্ত 
কিভাবে? 

শীলা আলমান সংক্ষেপে বলে চলে, এ অনন্থায় বন্ধুক উদ্ধার করাটাই তার 
একমাত্র ব্রত হঝে দাড়িয়েছিল। কোনো 
পথ না দ্বেখে লে ডাক্তারের শরণাপন 
ইয়েছিল। পতুন পাশ করা ডাক্তাও। 
থ্ধমটাতে একচোট বকাধকি করে বলেন 

ঠিক আছে ধাবস্থ! হয়ে যাবে। তবে 

শ' খানেক টাকা লাগবে। 
কিন্ত টাকা কোথায় ? 

অত টাক! কবিতাই বা কোথায় 
পাবে? এসব কথা দ্কোে আর অন্যকে 
জানানে! চলে না। কোন কিছ, ন! ভেবে 
নীল! ভার মার এটি হার বন্ধক দিয়ে 
ডাক্তারকে একশোটি টাক! দিয়েছিল । 

কিন্ত এখন ঠিক কি করি বলে 
তো! চপ করে আছ যে? কিছ, 
হলো? 

- না" ভাবি এ ব্যাপাযে তুমি 
জড়িত না থাকলেই পারতে ! আমি ঠিক 
তোমাকে সমর্থন করতে পারছি না। 

- জানি, ভোমর! পুরুষ জাতট। এ 
রকম! ধরো, হঠাৎ যদি আমিই মা 
হয়ে যাই? 

* বিয়ে করবে।। 
- তা জানি। কিন্তু স্থরেশ ত। 

করেনি। অথচ সে তোমাদের পুরুষদে রই 
একজন |! 

- সবাই সমান হতে পায়ে না। 
-- বুঝলাম তা পারে না। কিন্ত 
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স্বপ্ন নীল 

ভুমিই বলো ওর তখন কি করা-.উচিত 

ছিল? 

- আত্মহত্যা ... -.. 1 

- কি বললে । আত্মহত্যা । কিন্তু 

ও তো কোন ক্পরাধ করেনি। তবে? 

একদিন তো ওর বিয়ে হবে। যাৰ 

সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে যে কতবড় ফাঁকি 

দেওয়া হবে ভাই ভাবছি। 

বিবাহিত স্বামীকে 

কিই বা হতে 

ছায়া 

সত্যিই 

ফাকি দেওয়া ছাড়া আর 

পারে? ব্ষাদেএ কালো 

আসে নীলা আসমানের মুখে । মনে মনে 
ভাবে - চিনি তোমাদের ভাল কুরেই ! 

মধুপান করে উড়ে যাবে, দাঞিত্ব ভোমর। 

নিতে চাও না। ওটাতেই তোমরা ভয় 

পা লবচেয়ে বেশা। 

ঞ্জো 

শেনে 

- যাই হোক, তোমার পক্ষে সগ্ভধ 

কিনা তই বলো। 

'- দেব। তবে, তার আগে তোমার 

বন্ধুং সঙ্গে একবার আলাপ করতে চাট । 

আপস্তি না থাকলে তুমি তার সঙ্গে 

আলাপ করিয়ে দিও। 

»” হি তার সলে ডোমার গেখা 

না হয়? 

- আচ্ছা, লে পরে ভাবা যাবে। 

সামনের ছ্লেশনেই আমাকে নামতে হচ্ছে। 

তাহলে নীজা আবার কবে দেখা করছো? 

- যেদিন তুমি বলবে। 

ট্টেশনে টেন থামল। 

কোন লক্ষণই দেখা 

ছাড়তে নীলা বিন্মিতত 

গামলে না যে? 

অনিরজের 

গেল 

ছয়ে 

না| 

গ্রুশ্ 

মামার 

টেন 

করল, - 

পৌছে দিয়েই 

ত,মি তো আভি- 

কোনাদন না কি তোমাদের 

পস্ত গেলাম না। নিশ্চয়ই, 

সেই আভযোগ করবে না? 

তোমাকে 

গাছাড়া 

- থাক, 
আসব। 
করো 

ফিতে 

যোগ 

ট্েশন 

আর 

এপ্রপও 

আও অল্প 

কথ। বলা এুবিধাই 

হজে! । আকাশটা ক্রেম্পঃ অন্ধকাও হরে 

আসছে। সস্তবতঃ বৃঠি হবে । অল্প কিছু- 

ক্ষণ পৰঝেই ফোট। ফোৌট। বৃষ্টি পড়তে 

শুরু করল। নীলার ধারণা হয়েছিল 

জনিরুল টাকাট। গ্রিতে দ্বিধ। করবে লা। 

অথচ এই সামান্ত কটি টাকা দিতে ও 

যে কেন কিন্তু কিন্তু করছে বুঝে উঠতে 

পারল ন।। 

কামরাতে ওরা ছাড়া 

কয়েকজন যাত্রী। 
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্ব্া নীঙ্গ, 

স্” “ভাঙলে আগামী বৃধধার তোমার 
বন্ধুকে নিয়ে দেখ! করছ ভে? 

মি নিশ্চয়ই যাব। বন্ধুর 

কথ! সঠিক বলতে পারক্কি না। 
চল 

-- এই] এবার তুমি এর সট 
বলের ব্লাউজ পরাট। ছাড়ো । আমার 
ভীষণ খারাপ লাগে। 

- আমার ইচ্ছে! কপট রাগের 

ভঙ্গীতে নীলা ঘুবে বসল। 

-- তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় 
হত্ক্ষেপ করাএ অধিকার আমা আছে, 

তাই বললাম । আচ্ছা, তুমি মাকে সরা- 
সরি বলেই দাও না যে বন্ধুর ডপকার 
কএত গিয়ে হারটা খুইয়েছ? 

৮ সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু, 
এসব কথা কি মাকে বলা যায়? 

স্” উপকার করার সময় কথাট। 

মনে রাখলে ভাল করতে। 

-” গত কথ! শুনতে চাই না। 

দেবে কিন। বলে! ? 

স্" ঘ্বেব না! বলেছি কি? আসলে 

লিপি--১৪ ** ৩২১ 

তোমার বন্ধুং কেসট। 
চিন্তা করছি। 

নিয়ে গভীর ভাবে 

ট্রেন থেকে ওরা নেষে দাড়ান্ডেই 
আকাশে বিদুৎ চমকে উঠলে! । এত 
অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘনিঠত। !  অনি- 
জের ভাবতেই অবাক লাগে। কতদিন 
আগে ওদের আলাপ? মাত্র এঞ্টি 
মাস । 

তমি একটু অপেক্ষা! করো । 
আমি তোমার টিকিটটা করে আনলছ্ি। 

অন্ধঙার বেশ জমাট, কতই বা রাত? 

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল অনিরল প্রান 
আটটা বাজে । পিগাবেটে বার কর, 

ছুভাগ্য! দেশলাই নেই। লিশাতেট হাতেই 

প্র্যাট কমে পায়চারি করনে থাকে । এ 

সময়েই প্রায় সিন তিন নম্বর প্র্যাট- 

ফমণটি। 

এই যেদাঙ্গ! 

বাত গিন' -- 

আপনার দেশগাইটা একক 

পাশের ভডঙলোকের জত্ত 

বিগারেট জক্ষা করেই অনিরুল দেশলাই 

চাইল। লিগারেট ধয়িয়ে সৌজন্য বজ্জার 

হাখতি গিয়ে থধল্টবাদ জানাল । দেশলাইট। 
হানে করতে [গযে ভন্রলোক ববশ্মি 



বত নী 

হয়ে প্রশ্ন করলেন, -- 

জক্ষ্যই করি নি তোকে। 

“অনিরুল, ভ.ই! 

তাঙ্চাড়া কঙদিন 

পরে দেখা। 

-- ভাল আছিল সুব্রত? 

-- "হাযা। ভাব্রপর কোথায় যাবি? 
নিশ্চয়ই বাড়ী । 

- ঠিক ধরেছিস তই? 
- আমাকে যেতে হবে একট! রুগা 

দেখতে । এখানে একটি মেয়ের জন্চ অপেক্ষ। 

করছিলাম । 

-- কি ব্যাপার। প্পেম না কি? 

- "সাবিশ, ডাক্তার মানুষ আমি। 

প্রেম করার সময় কোথায়? তাঙ্চাড়া 

প্রেমের সমাধানে পন্থই তো আমরা। 

» কি ব্যাপার, একট, খুলে বল 

তো ? 

- কাছে আয় বলছি - । মেযেটি 

আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল । আমিই 

বাচালম 1 কিন্তু টাকাটা আদায় করতে 

পারছি না।' 

- আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কেন.? 

* যুগের ছাগয়া বইছে রে ভাই। 

কুমারী মেয়ে মা হতে চলেছি - 1. 

- মেয়েটি নাম ? 

- ভোদেরই জাত, নীলা আসমান। 

চলিরে * পরে দেখা হলে সব বজুব! 

গর আমার জন্য অপেক্ষা করছে | পরের 

্রেশনেই নামব | ভুই আসিস না এক- 

দিন অআ।মার ওখানে | 

আসছে - লক্ষ্য করল অনিরুল। 

শেষের কথাগুলো যেন তার 

কানেই আমে নি। ছুটতে ছুটতে নীলা 

'এই - | তম ভ্ভো এই 

ভাড়াভাড়ি উঠে পড়ো । 

ট্রেন আলতে দেরী হবে, 

দিল । 

ট্রেন 

ভাক্তার বন্ধু 

এল 1 - 

ট্রেনেই যাবে । 

এক পন্জে তো 

টিকিটটা অনিরুলের হাতে 

মত অআনিকল একটা 

নাচে দীাড়য়ে নালা । 

যন্ত্রচালিতের 

কামঝায় উঠগ | 

এই যা:, একদম তুলে গিয়েছিলাম 

তুমি টাকার কথা বলেছিলে না? এই 
নাও 1 আমার কাছেই ছিলা অনিরল 

ছটো একশে। টাকা নোট গুজে দেয় 

নীলার ছাতে। 

আমাকেই যে 

এইভাবে 

স্্০ কি 

দিচ্চ। 

ব্যাপার, 

টাকাট। নীল! বিশ্সিতঃ 

তক 



স্বপ্র নীল 

টাকাটা পেয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি। মু হাসি। বৈত্যন্তিক ট্রেন উভয়ের ব্যবধান” 

বলল, -- 'সক্িই টাকাটা! ন| পেলে কে বাড়িয়ে তৃঙ্গল অল্প সময়ের মধ্যেই । 
মার কাছে মুখ দেখাত পারভাম না” দুর হতে অনিরুল দেখল -- নীলা তখনও 

সেখানে দাডিয়ে। 

_- ভুল বললে । মার কাছে নয়, 

ডাক্তারের কানা শ্৮ 1 হালঙ আঅনিরুল |! 

বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ খুব বেশী নেই আমাদের সমাজে । থাকলে 
এ ছুর্দশা হতন! আমাদের। কিন্তু যাদের আমরা চিনিনা, যাদের নাম 

কখনও শুনিনি এমন লোকের মাধাও অপাধারণ লোক 'আছেন। ভাই এত 

হুর্দশ। সত্বেও আমরা তলিয়ে যাইনি । 

__ বনফুল 

স"গ্রাহক _ বি ৫৫৯০ রজিভকুমার দত্ত । 

একাকী মানুষ যা চিন্তা করে সেটাই তার নিজের চিন্ত।। নিঃসঙ্গ মানুষ 

নিজের প্রকৃতিকে কাছে পায়। সেই জন্যেই একাকীত্ব একটা উপকানীতা 

আছে বলে মনে হয়। তা দীর্ঘ হলেও ক্ষত নেই। 

-- স্ত্কাস্ত 

স'গ্রাহক - ৬৪৭২ প্রদীপ দাস। 
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অষ্টম বাধিক 

মিতা সম্মেলন 

লিখেছেন -- বিশ্বমিতালি সংঘের পক্ষে - 

শ্ীবীরেণ চট্টোপাধ্যায় । 

ররিবার ২র! পৌষ, ১৩৭৯ শেওড়াফুলিস্ফিত 

ইষ্টর্ণ বেলটিং এণ্ড কটন মিলস. [লঃ - 

এর উদ্যানে বিশ্বমিতালি সংঘের বন, 

প্রতীক্ষিত অষ্টম যাবিক মিতা সম্মেলন' 

অনুষ্ঠিত হয়। গতবারের মত এবাতেও 

অনুষ্ঠান ছিল কৃত্রিম অমুক্ত। ছিল না 

সভাপতির বাহ,ল্য, প্রধান অতিথি আপ্যা- 

ণেঞ আভিশযা । গতানুগতিক পদ্ধতি 

ছেড়ে আমর! সবাই মিলিত হয়েছিলাম 

খোল আকাশের তলায়, উন্মুক্ত প্রকৃতির 

কোলে, শীতের বৌদ্রন্াস্ত সকাংল। সেখানে 

হয়তে। ছিল না পর্যাপ্ত পরিমাণে বনমমর, 

ছিল না পাখীর কাকলী, ছিল প্রকৃতির 

সম্তান ঝঝেকটি হরিখশিওর উদ্ঘম গতিবিধি 

আর সমবেত মিঙাদের কলগ্জন। মাইকে 

তেসে আনা একের পর এক মিতার 

কের সঙ্গীত, আবৃতি 
কে কতোটা নৈপুণোর 

সেটা বড় কথ। নয।, 

বড় কথ। হলো প্রতোক মিতাই চেষ্টা 

করেছেন অপরকে আনন্দ দিতে এবং তার 

বিনিময়ে নিজেও আনন্দ পেতে। 

দণ্দভরা ন্থুরেল। 

আর হাস্কৌতুক। 

পরিচয় রেখেছেন 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। 'আমি এবং আমি 

- নর মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার 

- ভীট। চলছে । এমনি করে আমি আমাকে 

জানছি বলেই তার. গ্রতিঘাতে সকলকে 

জানি এবং সকলকে জান্ছি বলেই তার 

প্রতিথাতে আমাকে জানছি | বিশ্ব" আমির 

সঙ্গে আমার আমির এই ন্িভ্যকাপ্রে৫ 

ঢেউ খেপাখেপ্ি। আমাদের বিশ্বমিতালি 

ঘেরও বোধ হয় এটাই মর্মধাণী। তারই 

২৪ 



অঠুম বাধিক প্রিপ্ভ। সম্মেলন 

প্রকাশ ঘটছিগ সেদিনের মিতা সম্মেলনে । 
'বিপ্ব আমির সঙ্গে আমার আহি*র 

সংযোগ ঘটাতেই আমাঙছের এই মিজনোতসব। 

এ - ও আমাদের এক তীর্থযাত্রা। কিন্তু 

লে তীর্থ ক্ষেত্র পখের প্রান্তে নয়, 

পাথর হৃধারেই ছুডিতে আছে আমাদেও 

দেবালয় । বিশ্বমিভাগির প্রাঙজগনে সমবেত 

হয়ে লে পরিচয় আমর! পেয়েছি । 

সঠিক নির্থট অন্থসারে অন্থষ্ঠান স্বর 

যায় নি। দুর দৃরাস্তর থেকে মিতার। 

এসেছেন | স্বভাখুষ ত্মনেকের বিঙ্ম্ব 

ঘটেছে উত্সব প্রাঙজণে উপস্থিত হ।ত। 

গবশী। শংকর বনন্দ্যাপাধায়, সমীর দে, অরুণ 

দটটাপাধাযর় এবং শিখ। দে একটি বৈদিক 

স্কেজঞ দিয়ে ডৎসবেন্ স্মডন। 

মিতা সম্মেগন উপ-সমিতির সভাপতি সংঘর 

প্রবীণ সদল্য শ্রাবরেজ্্র সুন্দর চট্রোপাধায় 
শাখীকিক অনুস্থভাবশতঃ যথাসময্ে উপস্থিত 

হতে পারেন [ন। ডান অচ্ুপন্ডিতিতে 

সম্মেলনের অন্যতম সম্পাঙ্ক শ্রাসমীএ দে 

সমবেত মিতা ভাই - €তোশ এবং আভতিথি- 

বর্গক অভ্যরণন।। জ্ঞাপন করেন। 

কর। 

হতে । 

এরপন্র মিতা পতিচয়ের ব্ুচনী হলে । 

পত্রেছ্ছ "মাধাযে হযে পর্িগগ্প, চাক্ষ,য পরিচয়ে 

ভ) ফির নেবে, "জানবার আগ্ত গুতিটি 

মিভাই উদগ্রীব ছয়ে অআন্েক্ষ। করছিলেন | 

মিভ। মাইকের কাছে 

পরিচয় দিচ্ছিজেন আর 

কৌতুহল নিয়ে 

যখনই একজন 

টাভিয়ে আত্ম - 

সবাই হৃ'চোথে খআশীম 

সেঙ্গিকে তাকিপ্ে ছিলেন। 

ইতিমধ্যে বরেপবাবু এসে উপস্থিত ছন। 
তিনি তার বক্তৃতায় সংঘের সঙ্গল্যদের 
একটি দীর্ঘায়তনের কৌতৃহঙ্গের নিবৃত্তি ঘটান। 

বিশ্বমিতালি সংঘের প্রতিষ্ঠায় পটভভূমিক! 

মিতভারা তার বক্তত্। থেকে জানতে পারেন। 

হয়েছিল 

তেমনি 

কংমের কারাগারেই জন্ম 

ংস হতাকাযী ভগবান শ্কঞের । 

ত্রিটিশের কারাগারেই অস্ক,রিত হয়েছিল 

আমাদের জাতীর এক্যের বাজমন্ত্র। সময়ট| 

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেবাশেবি। 
আপিপুৰ সেপ্টাল্ জেলে তখন অন্তবীণ 
ছিলেন সুভাষচন্দ্র বস্তু, বিপিন গাজ্লা, 

“ভারতী” পত্রিকার সম্পাদক মাখন লাল 

সেল, ডঃ জে, এম. দাসপপ্ত,। 'বেপ, 

পত্রিকার সম্পাদক গশ্রীম্রশীল সেনগুপ্ত, 

'গী।(তিকার' শ্রীপ্রপণব রায়। "শ্রমিক পত্রিকার 

সম্পাদক শ্রীরমণী ঝঞান গুহরার প্রভৃতি। 
তাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রাধরেজ্ ন্ুন্দর 

চট্টোপাধ্যায় । একদিন অন্য একট। ওয়াডে 

বিচারাধান রাজবন্দীদের ওপর ম্ুুরু হলে। 

ন্শ্মিষি অভ্র । তাদের আতনাদে 

নিজেকে লংঘত রাখতে প্ান্ধলেন না সুভাষ । 
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অষ্টম ধিক মিতা সম্মেলন 

ছুটলেন 

কিন্তু 

নিজ প্রাণের মায়। 
এই অত্যাচারের প্রতিকার করতে। 

হুর্ভাগাবশত: পড়ে গিয়ে নিজেই আহত 

হলেন! সেদিন ভারা কয়েদীদের ওপর 

এই পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিকার করতে 

পারেন নি । কিন্তু উপলব্ধি 

অত্যাচারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাড়াতে হলে 

করে 

করছিলেন 

সবাগ্রে যেটি প্রয়োজন তা হুলে। জাতীয় 

একা । 

এরই ফলে ম্বরূপ ছুটি প্রতিষ্ঠানের 

পরিকলন। করা হয় (| একটি মহাজাতি 

সদন, অপরটি আজকের বিশ্বমিতালি সজ্ঘ। 

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধো এক্যবোধ 

স্থাপনের একটি সুন্দর প্রচষ্ট।। এই উপলক্ষ্যে 

একটি পাকা প্রকাশিত হয় নাম 'বিশ্বদৃত;। 

সেটাই পরবতাকালে 'পিপিম।' নাম গ্রহণ 

করে। 

বরে বাবুর পর অনুষ্ঠান 
পুরোদমে এগিয়ে বিভিন্ন [বষয়ে 

যার। অংশ গ্রহণ কেন তাদের মধ্যে 

ছিলেন সঙ্গীতে সব্তভ্রা| শংকগ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অবনী চৌধুরী, 
চট্টোপাধ্যায়, আবৃত্ধিত্তে সবশ্রী উত্তম কুমার 

কোলে, পণ্ট, মুখোপাধ্যায। জয়ন্ত কুমাএ 

নাগ, কল্যাণ কুমার ভট্টাচাধ্য, রজত ঝায় 

চৌধুখী। হাল্যকৌতুকে সবশ্ভ্ী দীপক চন্দ 

বক্তুতার 
চলে । 

ম.ণাল 

পোদ্দার, অমল কুষার হাজর। এবং শ্ামল 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবল! » লহরায় শ্রীঅভিজিৎ 

চট্টোপাধ্যায় প্রভ্তভি | মধ্যাহুভোজনের ঠিক 
আগে হুটি হাসির গান পরিবেশন কছে 

মিতাদের আনন্দ দান করেন শ্রীঅরুণ 

চট্টাপাধ্যায়। 

মধ্যাহ্ভোজনের পর শুর হয় একটি 

সুন্দর অনুষ্ঠান - আমার চোখে সম্ঘ' 

আলোচনায় অংশ গ্রহণ কঝেন সব্তশ্রী 

জ্ঞান্কজ্রে নাথ রায়, বীণা রায় ( বসু ), 

নিন্মল দেবনাথ এবং অরুণ চট্টোপাধ্যায়। 

সগ্য বিদেশ প্রত্যাগত গ্াজ্ঞাল্ক্র নাথ 

রায় জানান, বিদেশের হাসপাতালে যখন” 

স্বঞজনহীন অবস্থায় ভার রোগ যন্ত্রণ। কাত? 

দিনগুলি কাটছিল, সে সময় একাদন 

দেশ পত্রিকার পাতায় বিশ্বামতালি সংঘের 

বিজ্ঞাপন দেখে [তিশি এর হন। 

মিতাদের কাছ. থেকে পাওয়া মুন্বর চিঠি 

গুলে। সেদিন তার যন্ত্রণা ডপশমে অনেক- 

থানি করেছিল। গশ্রামতভি বাঁণ। 

রাম ( বনু ) ও আনান বিদেশে থেকে 

তিনি সংঘেত উপযোগিতা অনুভব করে" 

ছিলেন। আলোচনায় অংশ গ্রেছণ করে 

অনেকেই কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন। 

অন্ঞান্য কয়েকজন মিতাও লঙ্ঘ সম্পর্কে 

কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছেন। 

সদস্য 

সহায়ত। 
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'অষ্টম বাধিক মিড! সংম্মঙন 

এরপর শ্রীজ্ঞান্জ্ৰ 

প্রদশন করেন। 

একটি সময়োচিত 

০েষ হয় । 

নাথ রায় যাহুবিছ্য! 

্রীমরণ চট্রাপাধ্যায়ের 

গান দিয়ে অনুষ্ঠান 

সকাল আটটায় যার ন্যুচনা, সন্ধা! ছ' 

টায় তার সমাপ্তি। মাত্র দশ ঘণ্টার 

মিলন তারপরেই সবাই ফিরে গেলেন। 

শুধু ন্যু'তি্ভানরে একাকা অন্ধকারে পড়ে 
রইল শেওড়াফুলির মনোরম উদ্যান। কিন্তু 
মাত্র দশ ঘণ্টার যে - স্মৃতি অন্তরে 

গেঁথে নিয়ে মিতার। সেদিন খিদায় ন্ল্নে 

পরস্পরের কাছ থেকে দশ বছরেও বুঝি 

ত। মুছে যাবাব নয়। আছুক্েই যাদের 

সঙ্গে প্রথম পরিচয়, আবার কালকেই 

যার চলে যাবে দূরে তাদের 

সেদিন গড়ে উঠেছিল অচ্ছ দ্য 

প্রীতির বন্ধন | দীর্ঘ অদর্শনের পর প্প্রিয় 

বন্ধুদের সঙ্গে দেখ! হলে মান্ষ 

নিজেকে হারিষে ফেলে, আবার 

নেবাস্স সমস্ত যেমন অজান্তেই গলা ভারি 

হয়ে সেদিন মিতাদদের আচরণেও 

মেই ুশ্যই চোখে পড়েছিল। 

মধোই 

এক 

যেমন 

বিদায় 

ওঠে, 

পরিচিত 

মিত। সম্মেঙগন আগেও অনেকবার হয়েছে, 

সে - সব সম্মেলনেঞও নিতাদের দেখছি, 

সকলের মাঝে শিজেকে মেলে ধরবার 

চেষ্টা, পরকে আপন করে নেবার আন্তরিক 

আগ্রহ । কিস্তু এবারের অভিজ্ঞতা তুগনাহীন 1 

সমবেত মিভারা অল্প সময়ের মধোই 
বাক্তিগত সত্ব ভুলে গিয়ে এমন ভাবে 

শুধুমাত্র একটি সত্বায় পরিণত হ'ত পেরে 

ছিলেন যে মনেই 'হয়ুনি এদের মধ্যে 
আজকেই প্রথম দেখ হয়েছে। 

একটি অনুযোগ কিন্ত খুব সোচ্চারে 

ন। হলেও অনেক মিতার মধোই অস্ফুট 

শোনা গেছে। সন্মেসনে - মিতাদের 

উপস্থিতির ত্বল্পতা তাদের কিছুটা হতাশ 

করেছে । এহ প্রলঙ্গে বল যেতে পারে 

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আস্থিরতার জন্য গত 

হু'খছর মিতা সম্মেলন অনুষ্ঠানে ছেদ 

পড়োছল। এবারে উপস্থিতির সংখ্যা কষে 

হাবার এটাও অন্যতম কারণ হতে পারে। 

সব শেষে বাকী থাকে ধন্ঠবাদ ভ্ঞাপুনের 

পাল।। সবপ্রথমেই উল্লেখ করছি হষ্টার্ণ 

বেলটিং এণ্ড কটন মিলস. লিঃ কর্তপক্ষের 

- যানের সৌন্রন্টে অধিবেশনের স্থান 

সংগৃহীত হয়েছে । ওদের কাছে আমাদেও 
যে খণ, ধমাবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তার 

পরিশোধ সম্ভব নয়। এর। চিরদিনের 

জন্য আমাদের কুতভ্ঞত। পাশে আবন্ধ 

করে রেখেছেন। এ * ছাড় সম্মেলনে 

অতিথি হিলেবে উপস্থিত থেকে 

আন্ন্দনধলে সহায়তা করেছেন, 

ঘযার। 

আমাদের 
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অগুম বাবিক মিভ1 সম্মেলন 

এই প্রসঙ্গে তাদের আমরা ধনাবাদ বাস্ত না থেকে যেট.কু পেলাম ভার শ্মৃতিউ,কু 
ভন্তাপন করছি। মনে রেখে পরবতী লম.মেলনের জন্য 

এখন থেকে প্রস্ততি নেওয়াটাই বোধ হব 

অনেকেই হয়তো অভিযোগ করবেন অধিকতর সমীচীন হবে যাতে সে সম মেন 

যে, তার। আরও ৰড় ম্যাশ। নিয়ে এসে আয়ও ন্ুষ্টট এবং লবণঙ্গীন সুন্দর হয়ে 
ছিলেন তাদের সে - আশা! কফলবতী হয়নি । উঠতে পারে। 

অভিযোগটা হয়তো ভিত্তিহীন নয় । তব 

গোলাপ তৃলতে গেলে তে! ফুলও জোটে 

আবার কীটাও ফোটে। কিন্তু ফের 

সৌরভ ভুলে গিয়ে কাটার আঘাতটাই নি 
মনে গেঁথে রাখা কোন কাজের কথ নব । 

তাই বলি ফি পাইনি তার হিপাব মেল্াতেই 

একথা কখনও ভুলোনা যে অন্যায় ও অসভ্যের ফজে 

আপোব করে করে চলার মত্ত ঘৃণ্য পাপ আর বকিছুষ্ট নেই। 

সব সময় মনে রেখো এই শাশ্বত সত্য, জীবন দিয়েই জীবনকে 

পেতে হয়” মুল্যের ভাবনা ভেবেই অন্যায় আর অসত্যের 

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। 

- নেতাজী 

সংগ্রাহক -- বি ২১৯২ সৌরেজ্্র রায় 
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অঙ্কে যারা কণচা 

( ৯ম স্তবক ) 

স্” তভান্জে নাথ রায় 

কলিকাতা "৮ ৫০ 

এই এঅস্কে যার! কাচ।' প্রবন্ধটির প্রথম 

স্তবক প্রকাশ কর! হয় 'লিপিমিতা'র ১৩৭৭ 

পালের ওয় সংখ্যায় ( আশ্বিন - কান্তিক -. 

অজাণ )। নতৃন মিতা ভাই 

অনেকে হয়তে!। সেগুলো পড়বার 

পান নি। পরে কোন এক সময় 

পুনরায় ছাপানোর হ্যবস্থা কর! 

পারে। ইগমধ্যে কারও প্রয়োজন হলে 

অন্য কোন মিতার কাছ থেকে পুরনো" 
গুলে! সংগ্রহ করবার চেষ্টা করনে পারেন। 

বোনদের 

সুযোগ 

লেগুলে। 

০েতে 

€), ৯, ১১ প্রভৃতি ছোট ছোট সংখা। 

দিয়ে কী ভাবে গুণ করতে হয় সে 

সম্মন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তভবকে লেখা 

হয়েছে | এবার আরও কয়েকটি নিয়ম 

দেওয়। হচ্ছে যার সাহায্যে ৬, ৭, ১২ 

দিয়ে গুণ করা বযায়। এগুলে। অপেক্ষা 

কৃ্ধ কঠিন মনে হ'তে পায়ে। দ্ভবে এই 

নিয়মগলোর সুবিধে এই যে নামত না 

জানলেও চলে। প্রথম প্রথম একট, 

অস্থুবিধে হ'তে পারে এই নতুন নিষমে 

গণ করতে । অভোস হয়ে গেলে জক্ষ্য 
করষেন যে এই সব নিয়মে গণ করলে 
ভুল কম হয়। 

এবার প্রতিটি নিয়মের বিশদ ব্যাথা! 

দেবার চেষ্টা করা হবে যাতে আপনাদের 

মধ্যে যার। একট, বেশী উৎসাহী তার। 
বুঝতে পারেন কীভাবে এই নিয়মগ,লো 

তৈরী হয়েছে। 

(২৮ ) ১২ দিয়ে গণ ১-- 

নিরম £ গুণোর ডান দিক থেকে 

শুর ক'রে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি অন্ককে 

দ্বিগণ ক'রে সেই অঙ্কের ঠিক ডান পাশের 

অন্ছটি যোগ করে যোগকল লিখলে ৬ 

এর গ,ণফল পাওয়। যার়। বলাবাহ,ল্য 
'ছাতে থাকলে' তা পরের ধাপে যোগ 

গউ 



অঙ্গে 

করতে হবে। 

১ম উদাহরণ £-_ ২১৪১৮১১-তত? 

এই  উদাহপণে প্রতিটি ধাপ বিশদ 

ভাবে দেখ|নেো হচ্জে _ 

২১৪১ ১২ 

শি 

৪ এত দ্বিগণ হচ্চে ৮ এবং ৪ এক 

ডান দিকে কিছু নেই, ভাই বসানো হয়েছে 
৮-1০-৮ 

১১৪ ১৮ ১২ 

১৫ 

১ এর দ্বিগণ ২ এবং ১ এর ডান 

দিকের অস্ক হচ্ছে ৪, ম্ুতরাং নামানে! 

হয়েছে ১+৪-৬ 

১১৪ ১৯ ১২ 

৫৩৬৮" 

২ এর দ্বিগণ ৪, ডান দিকে আছে 

১, অতএব, ৪+7১-৪৫ 

০১১৪ ১১২ 

৫ ৬৮ 

* এর দ্বিগ্ণ *, ডান দিকে আছে ১, 
অতএব, *+ ২০০২ 

২য় উদাহরণ :-- ৩৭৬১৯১২- ক? 

যার! কীচ। 

চে 

১৬৮১১ এক্ষেত্রে হাতে রইল ১ 

২ 

৩৭৬ ১৮ ১১ 

১০ 

এক্ষেত্রে ১ পাওয়। গেছে এভাবে - 

শ১২-7+৬+ হাতের ২- ২১৭ পাম ১, 

হাতে রইল ২ 

৩৭৬১১৯ 

৪১৭ 

৩১২7+৭+ হাতের ১-১৫ নামল 

হাতে রইল ১ 
৮৩৬৬১১২ 

৫১২ 

০১২+৩+ হাতের ১-৫ 

৩য় উদাহরণ £ ১২৭৭৪৩১৮১১০ ক? 

ওপরের উদাহরণ গ,লোতে বোঝানোর! 

জন্য প্রতিটি ধাপ পৃথক ভাগে দেখান 

হ,মুছে । এই উদ্দাহরণে তা দেখান হচ্ছে 
না| কলে পুরা অঙ্কটি হয়ে গেলে দেখাবে 
এ রুকম। | 

১১এখরি৩১১২ 

১৫৩২৯১৬ _ নির্ণয় উত্তর 
১৯১১ -" হাতে কত ছিল 

তা মনে রাখবার জন্য এভাবে লেখ 

হয়েছে। 

৩৩১৪৩ 



অক্কে যারা কাচা 

অনুশীলন :-- পদ্ধতিটি অভাসের জন্য 
এই কয়েকটি অন্ক দেওয়া হ'চ্ছ __ 

৪১১ ৮১৩ 

৩২০ ৮১২ 

১৩৪৬১৮১২ 

১৪৯৭২৩১৯৮১২ 

ব্যাখ। £-- যে নিয়মে সাধারণতঃ ১১ 
দিয়ে গণ করা হয়, সেভাবে গণ 
করলে গ,ণফলটি দেখতে হয় এইরকম : _ 

»১৪ 

২১৪ 
১১ 

৪২৮ 

২১৪ 

৫৬৮ 

৮-- ৪১২7৯ ৪ এর দ্বিগণ +০ 
( কারণ + ৪ এত ভান দিকে কিছু নেই) 

-১ একর দ্বিগণ, ২+৪ 
(কারণ ১ এর ডান দিকে ৪ ) 

২ এর দ্বিগণ, ৪+১ 
(কারণ ২ এর ডান দিকে ১) 

৭ %২+ ২৯০ এর দ্বিগুণ, * + ২ 
(কারণ সবচেয়ে বাঁদিকে আছে ২)। 

৬-১৯%২1৪ 

৫ 7» ২ ১*€ ২ + ১ 75 

ই ক 

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ 

নিয়ম আর এ নিয় মর মধো বাতিক্রেম 
কিছু নেই । একমাত্র পার্থকা যে গণ 
ফলের প্রথম হু:টা ধাপ ( এক্ষেত্রে ২ দিয়ে 
গণ আর ১ দিয়ে গণ) না লিখেই 
গুণ ফল নিয় করা সম্ভব হয়। 

১১ দিয়ে গণ নিয়টি 
(প্রথম স্তবক ) যাদের মলে আছে ভাও। 
হয়তে। লক্ষ্য করেছেন যে ১১ এবং 
১১ দিয়ে গুণ করবার পদ্ধতি হটো 
প্রায় এক রকম 

করবার 

১৩ দিয়ে কখনও গণ কববার প্রয়ো- 
হলে কী করে করতে হবে আপ- 
শিজেরা বেড করে নিত্তে পারবেন 

কি? ১৩ দিয়ে গণ পদ্ধতি, 
অনেকটা ১২ দিয়ে গুণ করবার পদ্ধতিটির 
মতই হবে। 

ভন 

নার। 

করার 

২৯) ৬ দিয়ে গণ :-- 

১১ দিয়ে গণ করে যা উত্তর পাগয়। 
যায় ৬ দিয়ে গণ করে নিশ্চয়ই তার 
অন্ধেকে পাওয়। যাবে। অথ ১২ দিয়ে 

গণ করবার পদ্ধগিটির প্রতিটি ধাপে যদি 
উত্তর অর্ধেক করে লেখা হয়, গ্াহপে 
নিশ্চই নিপেয় উত্তর ৬ এর গণ ফল চি 



অঙ্কে বারা কাচ। 

পাওয়। যাবে। 

১১ দিয়ে গণ করবার 
প্রতিটি অঙ্কের 
পাশের অন্ক 
৬ দিয়ে গুণ 

পদ্ধ ভিতে 

দ্বিগণের সঙ্গে তার ডান 
যোগ কর! হয় । অথাৎ 

করবার পদ্ধতিটিতে প্রতিটি 

অংকের সংগে ( এ ক্ষেত্রে, আর দ্বিগণ 

নয় ) তার ডান দিকের অংকটির অধেক 

পুরো নয় যোগ করতে হয় (| কিন্তু 

এই নিয়মে শুদ্ধ উত্তর তখনই পাওয়। 

যায় যখন সবগলা অংকই জোড় অর্থাৎ 

২৯ ৪, গ$ ৮ আথব। ০ যেমন ২৬৮১৬ 

৮৪২৬১৬ প্রভূতি। যে নিয়মে সঠিক 

উত্তর পাওয়। যায় তা হচ্ছে __ 

নিয়ম £ 

ডান দিক থেকে শুর করে প্রতিটি 

অংকের সংগে তার ভান পাশের 'অংক্টিও 

অর্ধেক যোগ করতে হয় এবং অংকটি 

অথ” যার সংগে যোগ কর] হচ্ছে, 

বেজাড় হলে আরো ৫ যোগ করতে হয়। 
অধেকে করতে গিয়ে ভগ্নাংশ হলে কেবল 

মা পূর্ণ সংখাটি নিতে হয়। যেমন ৫ 
এর অর্ধেক ১২ এর প্ররিবতে” ২ 

১ম উদাহরণ £-- 

৪৬২৮৪ ৮৬ 7 কত? 

পদ্ধতিটি বিশদ ভাবে দেখানো হচ্ছে 

এই উদাহরণে -. 

৪৩১৮৪ ৮ ৬ 

এক্ষেত্রে ৪ অংকটি হচ্ছে জ্ঞোড় এবং 

তার ডান দিকে অন্য কোন অংক নেই 

৪7 গ্ঞি 

৪৩১৮৭ ৮ ৬ 

০ & 

এক্ষেত্রে ৮ (- জোড়) এবং ৪ এন 

আছ্েকে যোগ করে পাওয়া গেছে ১০ 

এবং শুন্য নামায ১ হাতে রাখা 

হয়েছে। 

৪৪১৮৪ ৮৬ 

৭০৯ ২+ (৮ এর ২) + হাতের 

১৯৭ 

৪৩১৮৪ ১৬ 

৯৭০ % এক্ষেত্রে ৩ হচ্ছে বেজোড 

অআ(ধরকের লংগে 

৩+ (২ একর ২) +৫ 
য় ৪ 

অর্থৎ ৩ আর ২ এক 

« যোগ করতে হবে, 

৩৩৭ 



ক যার কাচ। 

ন৩১৮৪ ১৮৩ 

4৯৭৬৪ 

নিয় উত্তর ২ - 

০৯১৮৭ ১৬ 

১৫৯৭৪ » (৪ এর ২) 75 ৯ 

১য় উদাহরণ £-- 

৫২৭৩৪৮ ১৬- কত? 

৫১৩৪৮ ৯৬ 

৮ এখানে ৮41৯০ ন৮ 

৫২৭৩৪৮ ১৬ 

৮৬ এক্ষেঞ্জে ৪+ (৮ এর ২) 

৫১৭৩৪৮ ১৩৬ 

ঞ উ৮ 

৯ +৫ তবেঞঙ্জোড় বলে _ ১০ 

৫১৭৩৪৮ ১৬ 

৪০৮৮ ৭7 (৩ এর ২)7+৫ 

৯ 17 হাতের 

৫১৭৪০৪৮ ১৬ 

- ৯১৯৪ 

৬৪০৮৮ ৯+ (৭ এর ২) + 

হাতের ১- ৬৬২ নয়) 

৫২৭৩৪৮ ১৯৬ 

১৬৪৮৮ ৫+ (২ এর ২) + 

১ ৫ - ১ 

নিণেন উত্তর :স্ 

»৫৯৪৩৪৮ ১৬ 

৩১৬৪০৮৮ »+ (৫ এর ২) 

এখানে ও + (৪8 এর ২) 

শশ ১৩ 

ওয় উদাহরণ ১ 

১১৭৭৪৩১৯৬ - কৃত? 

নিণেয় উত্তর £- 

১১৭৭৪৩১৯৬ 

৭৬৬৫৮ 

অনুশীলন £ অভ্যাসের জন্য কয়েকটি 

নতুন অংক নীচে দেওযা হচ্ছে - 

৪১১ ১৬ 

৩১৪ ১৮৩ 

১৩৪৬ ১৬৩ 

১৯৭১৩ ৮৬ 

ব্যাখ্য। £- ৬কে এভাৰে লেখ! যেতে 

পারে: ১০ এর ২ + ১ অর্থাৎ কোন গ,প্যকে 

৬ দিয়ে গণ না করে প্রথমে ১০ দিয়ে 

গণ করে তাবর অধেক নিয়ে পরে সই 

গণটি (অথাৎ ১ এর গ,ণফল) যদ্দি যোগ 

হয় তাহলে নিশ্চই 

যাবে । এবার 

করে যোগফল লেখ। 

৬ এর গণ ফল পাওয়। 

দেখ। যাক ২৪৮৯*৬ এরগ ,ণফল বের করতে 

হলে কী করতে হবে। 

২৪৮১১০7২১৪৮ 

এর ২ লন ১৪২০ এক যোগ 

আঅথ+ত ১৯৪৭ 7 ১৪৮7 

২৪৮০ সংগে 

করতে হবে ২৪৯ 

১৪৮৮ হচ্ভে নিণেয় উত্তঃ। 

এবার দেখ। যাক ১৪৮৮ উত্তরটির চারটে 

অংক কী ভাবে পাওয়া গেছে। 



অস্কে যারা কাচা 

ডান দিক থেক শুক ক'রে-_- 

১৪৮৮ এর ৮ হত ১৯৪৮ এর ৮ +১২৪০ এত ৯ 

১৪৮৮ এন ৮ - ২৪৮ এর ৪ + ১১৪০ এর ৪ ( ৪-২৪৮ এর ৮ এর ২) 

১৪৮৮ এব ৪ - ২৪৮ এব ২ + ১২৪০ এর ২ (২-১৪৮ এর ৪ এব ২) 

১৪৮৮ এর ১ - *২৪৮ এর ০ + ১২৪০ এর ১ (১৯-২৮৮ এর ১ এর ২) 

এবার পবীক্ষ। কর। হচ্ছে, এই পদ্ধতিটি 'বেঞোড হলে আবওও € যোগ করতে 

হণ্ড' কথাটার অর্ধ কী? গুশরের উর্দাহছুওশে ২৪৮ এর প্রতিটি ম্ষঙ্ক জোড় । এই গুণাটি 

২৩৮ হলে, ও অস্কটি বেজোড় । এক্ষেত্রে _- 

২৮১১০ এপ ২-১১৯০ পাওয়। যেত। 

২০৮০ এর ২ পেতে হলে ২:৮০ এর প্রাতটি আন্কের (১, ৩. ৮ বাঁ * এর ) 

ই নিলেই শুধু হয় না৭দ কোন বেক্োড় অন্ক থাকলে তান ডান দিকের অস্কের ২ 

এর সঙ্গে ৫ যোগ করিতে হয়। যেমন ২০৮০ এব প্রতিটি আন্কত ২ নিলি পাওয়। 

যাম্স ১১৪৭ এবং ৪ এর সঙ্গে ( কারণ 5৪ হচ্ছে .৮ এর ২ এবং ৮ হুচ্ডে বেজ্জেড 

'অন্ক' ৩ এর ডান দিকের জন্ক ) ৫ যোগ করে পাওয়। যায় ১১৯০ । এজন্যই এন্ট। 

পদ্ধতিটিতে বল। হয়েছে 'বেজোড়' হলে আরও ৫ যোগ করতে হয়।? 

এবারের মত এখানেই শেষ কণ'ছ। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন ৬ এর গ্ণফল 

তো নামত জানা থাকলেই ঝর! যায়। হণ্য। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই 

নিয়মে না নামভার সাহায্যে বেশী তাড়াতাড়ি করা যায় ত। পরীক্ষা প্রাথণনীয় | ৬ 

এর নামতা মুখস্থ করবার জন্য ঘে সময় প্রয়োজন হয় এই নিয়ম শিখতে ত। 

অপেক্ষ। অনেক কম সময় প্রয়েঞ্ন হল্। স্বভাবতই মোজ। নিয়মে অংক করতে 

সময়ও লাগ কম। 

[ ক্রমশ: ] 



শাষিক ধাধ। প্রতিযোগিত্তা শুরু 

কর] হয়েছে বৈশাখ - চৈ ১৩৭৯ সংখা। 

থেক। 

না, তিনি পাবেন 

তৃস্তীয় 

যাও একটি ধাধা ভুগ যবে 

4০ টাক, একটি ভুলে 

পাবেন ১৫ টাকা, ছুটি ভুলে 
এবং ভিনটি ভূলে ১০ টাকা | উন্তরগুলি 

নিধ্ারিভ সময়ে চাই। প্রায় 

প্রভা মিডাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে 

প|ঠান হয়। কোন 

গোলযোগের জন্চ পত্রিকা ন| 

বাং দ্বিমাসিকের শ্ষে মাসে ২৫ তারিখের 

রেজ্ষ্টাড+ 

দিলে 

করে 

রী টাকা, 

আল! 

মতা ডাক 

তাবে 

যদি 

গা 

মধ্যে সংঘকে ৮ বারদ ১১৯ 

পরসা পাঠিয়ে 

পঞ্ধিঝাটি রেঞ্জ 

দেবে। যাদের চাদার 
বেশী পরার হয়ে 

সংঘ সঙ্গে সঙ্গে 

মিতাকে পাঠি।য় 

মেয়াদ তু মাসের 

যাবে তাদের ধাধা 

প্রতিযোগিতায় গ্মংশ গ্রহণ করতে 

সস্ভথ থে শ]। 

জে ওয়া। 

প্রতিযোগিতা যে শ্রেণীতে 

একাধি মিন যাদ পুরস্কার প্রাথী হন 

জটারীর মাধামে বাছাই করে 
এক্জন মিতাকে পুতস্কারের পুত টাটা 

প্রতিযোগিতায্স উদ্তার্ণ প্রতোক সভ্য 

 সভ্যার সংখ্যা পত্রিকায় 

যথ!গ্রুমে প্রকাশ করা 

(জান 

তবে সংঘ 

দেব। 

শাম ও সঙগল্ 

হবে। 

নিয় লিখিত ধাধাগুলির উত্তর ৯*শে 

চৈত্র ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের ঝারধ্যালয়ে 

পৌছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ 

মৌটিক ধাধ। পাঠাতে অনুরোধ জানা । 

৩৩৫ 



মজার ধাধা 

২১1 চামড়ার দেহ তার হ!ড় মাসনাই। 
এদেশ ও দেশ করে ভার ছুটি ভাই, 
প্দানত পায় পায় লোকে কা'য়চড়ে 

রাগিলে উঠে হাতে পিঠে গিয়ে পড়ে। 

৬৭৬৬ আরতি মিশা 

২২। কাটার জিনিস নয় কে। সেট! 
কাটতে তবু হয় 

পচ কেটে দেখো শিরে 

পচ্ছ ঠিকই রয়। 

৬৪৫৯ ভূদের চলা চত্দ 

২৩। এক ছুয়ে মিলে 

জোরে চলে যান 
হই তিনে মিলে, কাাচায় সে প্রাণ। 
সবে মিজে দেখ, আলো! করে ঘর 
চট.পট, করে ভাই দাও উত্তর। 

৬৪৭২ প্রদীপ দান 

২৪। মারা দিয়ে স্বরু, নর দিয়ে শেষ 
শর ছেড়ে ভারে নিয়ে সংসারেতে 

রেশ । 
সে মিলে ফিরে আলে রমণী আবার 
দেখি পার দিতে কেমন উত্তপ্ত 

ধাধার। 
৬৩৫১ কনিল কুমার চট্টোপাধ্যায় 

২৫| হাবড়াতে পাইনি বড়া, 
তাউডে। ছুটি হাওড়াতে, 

রলদ নিয়ে দরট। দিয়ে 
নেষে পড়ি রাস্তাতে। 

পাগলাটার নেইউকে। গল। 

তবুঃ গান কর তার চাই। 
মাঠের বাতাস বাস-্হীন 

তাই, মাঠের হাওয়া খাই। 
শেষটুকু অর বলভি নাকো। 

এখানেই শেষ ধাধ।, 
কল্পন। কি করছি আমি 

বলুন দেখি দাদ 

বি ৫৪৬ জ্ঞানেজ্র নাথ রার 

ধ্শাধার উত্তর 

লিশিমিত! ১৩শ বর ৪থ” সংখায় 
প্রজাশিত ধাধাণ্তলিহ উত্তর এটরাশ :__ 

১৬) বিপল, ১৭) নারিকেল, ১৮) 
দিয়াশলাই কাঠি, ১৯) মিনতি, ২৯ 

মছিষ ৩ট1] -- ৫১ টাকা 
কপোত ৪৯ট। -_- ৭ টাক! 
পাঠ। ৮টা _- ১ টাকা 

৬০টি জন্ত - ৬* টাকা 

চি, 



ধাধার উত্তর 

পাচটি উত্তর দিয়েছেন £_ তিনটি উত্তর গিয়েছেন :-৮ 

৬৫৫৭ দেবাশিস হার সর্বহী। _ ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চক্র, ৯৬৯৫ 
অমিভাভ ঘোষ। চারটি উত্তর পাওয়! গেছে _: 

ছুটি উত্তর দিয়েছেন: _. সববশ্বী- বি ৫৬৯৭ প্রবীর কুমার 
সিনা, ৬২৪৩ অবনী ভূষণ বসান্ত। ৬৪৭২ সর্বত্রী- ৭*৮৭ মিনা রায়, ৭১৬৬ প্রদীশ দাস, ৬৭9২ হারাধন বর্মন, ৬৭।০ সমীর কুমার চক্রবত্ী। প্রভা কুমার শী, ৬৮৮৭ প্রদীপ কুমাৰ 

মন্ত্র ৭১৪৮ চন্দন মুখাজা। ৭১৪০ অলক 
রঙীন বড়,য়া 

"শ্রী বুযী 
( গু প্রকাশিত্তের পর ) 

ৃ কালের মহাসাগর থেকে ল্ময়ণ্যাগ্য মেজে। সংগ্রহ থাকবে। পাঠক . পাঠিকারা কিউ, রত আহরণ করে মিতা ভাই সেগলি তাদের সঞ্চয়ের ষাছুঘরে যথাযোগ্য নোশেদের হাতে উপহার দেবার চেষ্ট। স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি । আমার আআহণে কিছুট। এলো- ফরবেন। 

5৭ 



সৃতি বাসে বিশ্ব পরিচয় 

খং পৃঃ ৩২৯ স্- চত্ত্রগুগ্ মগের সিংহাসন টাক ছিল! 
অধিকার করেন এবং এই সময় থেকে 

মৌর্য সাম্াজোর সূত্রপাত . হয়। ১৮৩৩ খাঁট্টাব _ সাধারণের জন্জে ব্রিটিশ 
ৃ ..,. সরকার কতক অর্থ সঞ্চয়ন গ্রজলপ কল- 

থঃ পৃঃ ৩** -_- সম্রাট চত্দ্রগপ্ত ইহলোক কাভায় শ্থা ভারতে প্রথম চাক, হয়। 

ত্যাগ করেন এবং তান পুত্র বিন্দুলার প্রদ্তিষ্ঠানটির নাম হলো প্রসিডেন.সী 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্যান্ক। 

খঃ পৃঃ ৯৭৩ _- মগধ সম্রাট বিন্দুসারের ১৬ই আগষ্ট ১৮৮৬ খষ্ট _ শ্রীরামকুষঃ 

ম.ত্যু হয় এবং তার পুত্র অশোক লিংহাসনে পরমহংসদেৰ মান্বলীল। সন্বরণ কষেন। 

আরোহণ করেন। ওরা জুন, ১৯৭২ খাঁষ্টাক _ ভাঝতের 

প্রথম রপতরী আই, এন, এস ' নীলগিরি 
১৮৮১১ খন ৮ বিজাতী টাক, প্রধানমন্ত্রী গ্রামজি ইন্দির গান্ধী বোস্বাই 

কোম্পানীর সহান্পগ্ডায় লণ্ডন থেকে সোডা বন্দরে জাহাজটি গলে ভাপান। এই " 

ওয়াটার প্রথম ভারতে আমদানী ছয়, তখন জাহাজটি নিম্মণণে ৮ কোটি ৪, লক্ষ 

প্রতি ভঞ্গন লোডার বোতলে দাম ১৪ টাকা খন হয়। 

জ্ঞান পেলে নিজেকে জত্তানী বলে পর হয়। কিন্তু প্রেঘ পেলে নিজেকে অধম বলে 

জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যঙ্ই গভীররূপে শন) হয়। ন্ুধার রসে ভরে উঠলে তত 

বেশী করে পু” হয়। 
" রবীন্দ্রনাথ 

গ্রাহক; ৬২২১ তৃযার কান্তি চট্টাপাধ্যায়। 

ও €৮ 
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প্রশ্ন - উতর 

শ্রাজিফু শর্মা 

১৭২) শ্ীরাধাশ্যাম সাহা, গোহাটি, উ:-- ১৬৩৬ থষ্টাকে। ১৮শৈ অক্টোবর, 
আদসাম। শ্ীক্রবার (১১৫৪ বজাবে। ১৩ই কাতিক ) 

কর্লিকাতার মেডিক্যাল কলেজে রাজকুষ দ্ধে 

প্রশ্ন :-- পৃথিবীতে আজ পধস্ত যে সব্প্রথম মড। কাটেন। এরপরে উমাচরণ 
গভীরতম টিউবওয়েল বলানে!। হয়েছে তার 

গভীরত্ব কত? 

উত্তর £- তার গতীরত্ব পৃথিবীর পু্গ থেকে 

৭১৭২ মিটার। 

১৭৩) শ্রীহর্ববধ'ন আটা, লক্ষৌ। 

গুগ্থ 7" লর্ধপ্রথম কোন. বাঙালী 
কোথায় কবে মড়। কাটেন ব! শব বাবচ্ডেদ 

কছেন? 

শেঠ, তারপর দ্বারকানাথ গুপ্ত শবস্বাবচ্ছেদ 

করেন। প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের সময় সেখানে 

উপশ্থিত ছিলেন ডাঃ ব্র্যামাগ। ডাঃ গুড.- 

আনেকের ধাকসণ! 

মডা। কাটেন | এ 

্ভ ও মধুন্্দন গ.গ্। 

মধুস্থদন গপ্ত প্রথম 

ধারণ! ভুল | সঠিক তথা জানা গেছে 

ডাক্তার মহেকজ্রলাল সরকারের একটি প্রবন্ধ 

081- 

0৮6৪৮ ০0০811085] 0 8৫990)1)9 নামক 

থেকে, যেটি প্রকাশিভ হয়েছিলো 

পতরকায়। 

উ$৪ 



চতৃম্পাঠির চতাজে 

আগরভজা।, 

ভ্রিপ,বা 

১৭৪ ) শ্রীঞজয়ন্তী ব্যানাজ, 

প্রশ্প ১-- ডাকঘর কখন কি ভাবে প্রথম 

পৃথিবীতে স্থায়িত্বলাভ করে? ভারতেই ব1 
এর প্রতিষ্ঠা কবে হয়? 

(উ; -- পৃথিবীতে কবে কি ভাবে এর 

গোড়াপগ্ুন হুম ত। বলা সহজ নয় কানণ 

জাম্মান, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস ও রোমে 

ই্হাসে ডাকঘর প্রতিষ্ঠঠ সঠিগত তাঠিখ 
বা ইতিহাস আমাদের অভ্ঞত। আমাদেও 

সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দীর্ঘকাল একট। সম্বন্ধ 

ছিল সেইউনৃত্রে বঙ্গতে পারি যে ১৪৮১ 

থষ্টাব্দর ইংলণও তখন চতুর্থ এড ওয়াডের 

ঝাজত্ব। এখানে প্রথম ডাকের লুচন।। 

তখন পো্মাষ্টারের কাজ ছিল গভর্ণমেণ্টের 

চিষ্টিপত্ত আর মান্রবঞ্জনের যাতায়াতের আনো 

'বাছক"ং আর 'ঘোড়। ঠিক ঝরে দেওয়া। 

১৬১৫ খষ্টান্দে প্রথম চাল”, চিঠির ডাক- 

চ্ঠি ঘগধ স্যবাপণ কাওন। কিদ্তু চস সব 

তুবিযায একটি মার ধর্ীই রয়েছে। 

সংগ্রাহক -- ৬৮১৪ 

হদিও 

ইংজণ্ড আর স্কটল্যান্ডের মধোই যাতায়াত 
করতে! । ভাঙ্ছাড়া সে ভাক' খেতে নিিষ্ু 
কতকগ,লেো! প্রধান প্রধান রাত ছুতে। 

পরে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ আরম হলে 

চিঠিপত্র আদান প্রদানের খুব অন্ুবিথে 

হয় - ফলে এই অসুবিধা দু করবার 

অভিগ্রাযে সপ্তাহে মাত্র একবার রাজ্যের 

বিভিন্ন জায়গার চিঠি বিপির জন্যে পোষ্ট 

অফিল খোলা হয়। খই্টাবাদ 

প্রুম গায়ের ময় ধর।ণর 

পোষ্ট অফিপ এবং জ্ূর্তি | 

১৬৪৪৯ 

থেকেই এই 

পোষ্ট মাষ্টাঝের 

১৮৪৮ খাষ্টাবদে জড় ডাঙহোসির 

আমলে ভারছ্েে টেল্্রাক ও ডাকঘরেখ 
স্থায়িত্ব লাভ করে। অবশ্থা ষোড়শ শত্ভাব দী- 

তে সুলতান শের শা ভাগে প্রথম 

ঘোড়াঞ্জ ডাক প্রচঞজন' কষেন। 

এর শতাধিক ভাষাস্তকণ দেখ! যায়। 

সভীজ" বার্শাড এপ 

কখঠন্তী রাণী সাহু! 

৩৪৩ 



ইংরীজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও লরকা'রী 

কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর 

বাংলা পরিভাবা 

»৮ শ্ীদরবেশ। 

881৮1) সর) _ কেটে, মহীল ভ।। 

91)0 17108 -- ভাট। 

৪0011105018 -- হ্টোটন 

€0181)86 -_- গ্রণ 

9০11]9010 -__ ক্রোক্তিবৃত্ত 

৪90)0£9 -- বাস্তধ বিস্তা 

৪০০19027810 -- আথ” 

90010029105 --- অথ বিস্তা 

90028017750 10০0/৪77%8% অথকর 

ব্য 

৪1601 01 197 181)0218 7: ব্যবহার 

বিবরণ - সম্পদ 

0 008,801 01971 -- শিক্ষা করশি্- 

91162 98088)06 -স্- বুদ বুদ | 

» উদভ)াগ 

66910080903 * আ্্রীভাৰ 

9111038 898209 

€66617)111866 - স্ত্রীম 

€(091510৮ - বিমুখ 

910609,০5 - লাধকত। 

90097: * প্রযত্ 

€0০ - খআক্কম 

8£01800 - অহম্িক!, 9606800 * অন্মিতা 
স্থিতি স্মাপক 

৪19০9618080 .» বিদ্যুৎ 

০188610 

৪1৪০6:০9৪ - ভড়িতদ্বানু 

19008019818 - ভড়িৎ বিস্লেহণ 

91901707086086 - তড়িৎ চস্বক 

19001017)961%5 - তড়িচ্চাজক 

16060 - ইলেক্ট্রন 

€1570)606 - মৌল 

91920620087 - মৌলিক 

8১ 



ইংরাজী বিজ্ঞান সাছিতা ও লয়কারী কাজে ধ্যবহা শব দাবঙীর বাংল! পরিভাষ। 

51817717708, 0177 - বজণন 

৪1111)07080101) - অআপনয়ুণ 

91906785081] 80518897 800 015191£0 91680- 

15098] 8091)9০0০2 - তড়িৎ উপদেষ্ট। 

ও মুখা ভড়ি পরিদর্শক 

91906110891 88989 08,7 9302588)092 - সহ 

তড়িৎ যান্ত্িক 

৩1896::10 18)9]990607 - তাড়িৎ পরিদশক 

91506710 18760188710 - ভাডিত যল্ী 

ঙাড়িৎ উপদর্শক 

519০0510181) ( 1008,7016 ) - তাড়িশ্রী 

৪19০11'1639,1 0৮ 67-866] « 

91778018690 - কুশিত্ত 

০0281987900 - 

ই 

খবোখ 

একজন পাপী - আর একজন সাধুর সঙ্গে পার্থক্য এই যে, প্রত্যেক 

অতীশ . রয়েছে এবং 

গংগ্রাতক -" ৬৩৭৮৩ 

৪7 0750 - জণ- 

97091501025 - ভ্রুণ খিদা 

918661090 - প্রক্ষোভ 

571)0577081 - প্রফোগিক 

৪12115100 - আব্দ্রব 

৪1)81719]1 - মিন 

9150008,7]) - ফলের অন্তত কচ, 

01810£91090,008 - অন্তজনিযুঃ 

৪7803081916 107) - অন্তু কল্কাল 

91860107597 - জভিদাত। 

91)00991)61া। সা 

সাধুর 

প্রাতাক পাপীর ভবিষাৎ ররেছে। 

- গক্কার ওয়াইঞড, 

কামরুভ্জামান জআাস। 
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স চ্সিত। 
৮০ 

স্্” অশুপব কাক 

হর্গাপুত্ _- ৫ 

হর্ন তুমি দেখতে কেমন, কেমন তোমার বাশ 

০কেমন (ত্তামার্ সুখে গড়ন, আনন্দে পিশ্চ্প £ 

খআঙখথ। কেপ খআভবা - পভীর আনাশত্ের অত 

ভেবে তেষমাও আনেক আতেত ত্বপন নিজ্সস্থিত ( 

ব্ধাপকন্থাত এক আাস্জকছুত। হাতি পালে তুমি । 

খুতেে কেরা আনক্া - প্রান্তাল - স্বর্গ - মতর্ণযভূমি 

কোথাস্ত আচে মনে কথা কে করেছে চুপি] 
সখ - হের উত্ভি কথায় চাদেল - বুড়ী 
হতে রে - ত্েমে পুর্বিবীটা বাধতে বুঝি চাও । 

পাওনা আপাশ, তেখঙ্প - ই তাই লিরুদ্দেশ্পে বা । 

ক্থখঅ--ও ভাবে প্রথিবীতে তেমার মস্ত ক্ড 

নেইতে। ক্বেথাও, তামই একা সাজ সমুন্নত ঢেউ হু 

কোথায় আছে কুলক্িনার। খুতর্দে ফেলো জাই, 

ভেশাজের মাঠৰ পাবে ভাবঝদ্ধো আছে ঠ1ই। 

ইউচ্জে 01 হয় আক্০চ শিতেষে পাকজ - বোনের মন্ভ 

মুক্তিয্ে খথাকি ফুটছে আবে, তেমন মজা হোত 
যদি শাঞ্ডটি ভাপা হোজ্ সাতটি ভাই ! 

ন্বাপ,হুয্খ হোত ব্ুপকথ। এক ক্ষক্ধি কিছুই নাহ । 

ভাবছে তুমি হঠাৎ কেন উদ্ভট - সব কথ), 

ভেবে ভেবে কবিন্ বুঝি খারাপ হোল মাথ।। 

যা -_ হজ স্ডানবেো, চাইন। আমি কর্ষির সমাদর, 

আমল কাছে "তুমি' "ই সঙগগ। সন্ড্য ও স্মন্নর ॥ 
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জীবনের জীবন 

-- আমিত চট্োপাধ্যায় 

(গোৌছাটি ) 

জীবনের মুলা দিয়ে 

মাপকাঠি যেচে কিনে, 
হে ইশ্বর, 
মেপেছ কি এই পরথিবীকে 
কেবল সম্পদর লোভের খাচায়, 
ছেড়ে গেছে মন। 

মনের বিন্দুমাত্র বেদ 

বারণাঞ্ ধারায় আজ হতে পারে ন। 

নিরর 
ভাই যৌবনের পাঠে করেনি বিলম্ব । 
সমস্ত ব্যাঞ্রণের ভুল 

মনে হয় ধরি আস্তে আস্তে, 

সবট! যেন নৈবক্তিক বেদনার প্রতি 

করেছে বাঙ্গ ও ভ্রকুটি নিক্ষেপ। 

কিস্ত শেষ হয়ে গেছে, 

আন্থযের সোচ্চাঞ্ প্রতিবাদের 

তীব্র পঙ্গাঘাতে। 

সাগর আজও ভাই 

বারি বয়ে চলে যায় 

মোহনার কুল ছুঁরে ছুয়ে। 

ব্যথিত বিদায় 

স্” বিমল কুষার পাল 
€( বালী - হাওড়) 

হে প্রেয়সী জটদ্দেছে বিদায় 
বাগ, বাধ। দিব না তোমাত। 

যাবার কালে, একটিবার থাষ 

হাদয়ে আঘাত দিয় চলিলে প্রিয়তভম। 

৬থাপি দিব না বাধা, যাইতেছ যাও 
যেখানে থাক, প্রার্থনা করি সখী হও। 

তব আশ! হোক পূর্ণ 

হউৰ হিয়। মোর চপ । 

তবু রাখিগড মনে, ভূলিবে। না তোমারে 

জানি তুষি মোরে, ভূলে যাবে চিরতরে। 
কত হালালে. শেষে এইরূপে কাঙ্গালে 
হৃদয়হীন। তৃমি, তাই এমনভাবে বিদায় লইলে 
নিক্ষণ্টক ক্বোক তৰ পথ, হে রূপসী -- 

বিলায়। বিদায় হে প্রেয়লী। 
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শবের মিছিল 

সমরেশ মণ্ডজ 

বীরভূম 

এক পথ চলতে চন্দ কখনে। 

কাচের গ্রাসে নিজের মুখ দেখতে 

থাক্তি । মাথায় এক রাশ জিজ্ঞাস! 

কিশ্রুবিজ করে উঠে। 
এখন আর প্রশ্নোত্তোরের সময় নেই - 

নেই দীঘিধায়ে ছিপ হাতে বসে থাকার 

সমস্ত, কিংবা অলল আলোচনাক। 

এঠ্দ! গপি দিয়ে ঢুকে পড়েছিল ঠিক 
একটু আগে আমাদের চিরাকত 
কতঞ্গুলে। বিসপিপ্গ কথাবাত্ত। " 

লাইন ধরে চলেছে নীরব মিছিল 

চাঁপ। বিক্ষোভ, চঞ্চঙ্গতা হৃদয়ে হৃদয়ে 

প্রতি মুহন্তে দপ্ করে জ্বলে উঠতে ঢাই- 

দিনের শেষে, হিলাৰ 

মেলাতে বলি দিনলিপির পাতায় - 

সম্তাবনাহীন, জীবন্ত প্রন্িষা 

হাজাও বছর ধরে দীর্ঘপথ যাত্রায় 

বেড়িয়ে পড়েছে শবের মিছিল। 

আবার আমিও ফিরে 

- জয়ন্ত কৃমাও নাগ 

( বালা, হাওড় । ) 

সে্দিন তুমি এসে ছিলে বসন্ত হাতে, 
আমাৰ হৃদয়খানি হৃছাতে রাঙাতে। 

তোমা হাতে ছিল ফুলে» মালা, 

আমার হাঙ্গয়ে পিয়।সের জ্বালা, - 

মনে কি পড়ে সেদিন কি গান গেষেছিলে, 

আমার মন নিয়ে কত খেলা খেলেছিলে। 

আগ্তি বওরযষার রাতে বাবে বাতি ধাওা - 

কোকিলের ক বুঝি সংগীত হায় । 

সেঙ্গিনের কথ। যত স্মৃতি ছয়ে ছিল, 

আজ বঝ্যার ধার। বুঝি সব ধুয়ে ছিল। 
তবু্ড তোমার স্মৃতি কভু হারাবার নয় 

এযে আনস্তকালের* এর নেই কোন ক্ষর। 

তবুঙ্ড বিদাত বেলায় যেওন। পিছল করে - 

কুদম বিছানো পথ নয়ন নীগ্গে। 
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সা োরকুজা গন েঝশিংহ 

€ ০মদিলীপপুব্য ) 

হশঞ্ারা পত্থ বেষে চত্পে হতে যেতে 

কেন বর্গ ঘোলত নাম থলে ভাহকি 

জাক্াাসম 0 হর্দি ভরবে দু হতে 
ক্ত.টে ব্যান উজ্দ-ক্ষান্ত আভ্ত তবে । 

ভিখ্াপ্রিপীক্ আত্ভ ব্যর্দি ০ বস স্পনম্য হব 

এক ক্তে বা ভান আাথ্ছে | 

গুহজ্ঞাড়া জ্দল্ন্ৰীষ্পড়া কতভ্ডাগা্যন্ কাছে, 

এঞক্াভ্ স্যাপ্ায ভক্ে ভিব্াাজিপীত পশাস্পে 

পি 5. যাব ভক্দে আশা - হীন *জলপ্পর্ধা স্ব ত্ে । 
শী আক, পি এশ্রাক্তর "পাল হয ধুরন্দিমাধ্ধা দক্ষ ( 

ক্কিনে ভক্দে ব্ব্ব স্াগন্স টসক্ষতে "বন্য পগ্থা" হাতি” 
সন্ধা কিনে 0দ্ব তান্ড আহত উক্ত বোজ্ 
ভছ্মিহীন হি তদেশ্খিতে ০স্য চাক্ছি, 

মহান ধুআ্টিক সত । 

গজব লিেম্েষে ভ্যত্দ” বল্দলাশগা জি 

আহ্যাক্োজাহ্লা হ'তে প্াাইনে ০ মুক্তি । 

খাতে কিতিব ভাবে ভুশ্রষ স্আশটেন্ আব ॥ 

স্যন্ধচিত্ডি শ্শশ্খিত্তি €শ €মীসীী আক্াাখন। পুর্থপিল্ 
ব্রা সী েশ। স্যুচে যাবে শক টিযত, এ আুভ্িগ্র ॥ 

তব শ।-দীপা ভ্বাতি। ঢের শ্প্রতিি ক অত 

সাক্ড1 পাইতে নন ০দবত্াপ্ বনে ॥ | 

খুটি শু তু 



ক্রিকেট ইডেনের 

-- ঝবি »গ্রন সরঙার 
( জামলেদপুর ) 

১৯৬১'ত উতিহাস 
উডেন্র ঘাসে ঘাসে 
প্রশ্কটিত হয়েছে আবার, 

উপহার দিয়েছে বিজয় __ 
৭* হাজাঘ দর্শকর মনের আশার 

লাথ এজমত ভবে। 

সবুজের লজীবভায় বজমলে ইডেন 
করে প্রাণবন্ত 

অন্শ্চির তাত খেলাকে 
বহ,রূপীর অলোৌফিকতায়। 

উডেনের বাতাস আনন্দে 
উন্মন্ততায় হর্ষধবনিতে 

মুখর করে তুলেছে তাই 
১৯৭৪ নতুন ইতিহাসকে । 

একটি মিনতি 

-- শিপ্র। সুখোপাধান্ 
( কলিকাত। ) 

মি এলে, 

আমার গদ্যময় জ্বীবনে এজ ছন্দ । 
তুমি চলে গেলে, 
আমার লব মুত কেটে গেজ, 
পড়ে রউঙাম ছিন্নতন্ত্রী সেতারের মত। 
ভূমি এস, 
এস আবার আমার প্রাণের প্রান্ত কোণে। 
কর প্রণ্টিভ তোমার আলন 
আমার হাদয় - মন্দির। 
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বিশ্বমিতাঁলি সঙ্জ্ব 

৪৮, কাজকুষ্ স্ত্রী, উত্তর প/ডা, হুগলী । 

মাঘ -- ফাক্ন -- জর -৮ ১৬৭৯ 

জ্েয়োদশ বধ, পঞ্চম সংখ্য। 

অতুন মিজ্ঞাদের শাম ও পরিচয়ের ভাঞ্গিক। 

তারজিকার সদস্য সংখ্য। ৭০৫১ থেকে ৭১৫৬ পরাস্ত মিতা- 

গপালিচকস প্রকাশ করা হল । 

যে সকল সভ্যের্ ঠিকান। জানাতে আপত্তি নেই তাদের 

ঠিকানা! নামে সঙ্গে প্রকাশ কর! হুল । বতণমানে বা পরে 

যাদের নাম ভাপ্পিক!ত মুকিত বা প্রকাশিত ভষেছে ব। 

হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরাসনি তালের ঠিকানায় 

চিঠি দিতে পারেন। 

সং.ঘর বআন্ধায়কত্বে আম ভিডি পাঠাবার শ্রায়োেজন হবে 

না) নারী মিভাদের জেখ। প্রতভোকটি প্রথম চিঠি সংখের 

অবধায়কত্ধে পাঠাতে হবে। আপসছ্তি ন থাকছে নাকী মিত। 

€৮ 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিরচয্পেরর ভানিকা 

এরপার খেকে সরাসরি পত্রাঙগাপ জুরতে পারেন । নাকী 
মিভান্ কানে পাত দিকে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর লা পেন্দে 
জআডভ! পা কে” স্মরণন্পিশি পাঠাতে পারেন | বদি কোন 
কারণ বশভঃ নানী মিভ। প্রজাঙান্পে বিব্রত থাকতে ভান 
ভনঙে তেন্ন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেকে নিকুন্ত খাক। 
কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। 

প্রি বিষয়হ্থজিত পরিবতে” ০ সাস্কেস্তিক চিহ বাবহার 
কর! হয়েছে গুটি আএক্টবপ £__ 

ক - সমাজ, খ - রাজনখতি, পা - সাহিত্য, ঘ - শিল্রু, 
৩ -- বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা-বাশিজ্য, হু - ধন, আজ - গান 
ঝ - ৰাঞন।, এ - ভ্রমণ, ট - খবালোক চিত্র, ঠ - ভাক 
টিকিট. ড - খেলাধুলা, ঢ - চলচ্চিত্র, পণ - সাভার, তত _ 
বাগান করা, থ - হাসমুরগী পালন, দ্দ - অভিনয়। 

মিভাঙের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবজ্ণগুব্ি এই 
কপে শাজান হয়েছে _- সদস্য সংখ্যা নাম ঠিকানা বয়স 
ব্বত্ভি ও সখের বিষয় । 

শ চিত ম্সিভাদেত ৯০ পরস্ান্স বিশেষ বৈদেশিক 
বিমান্ত পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হুঝযে। 

৩৪৯১ 



নড়ুদ খিড়াগের নাথ ও পিতাকে তালিকা 

০৬৩৬ আশোক কুমার সোষ ৮ কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেজ কঙেজ, ৫৯, 

লিন্টন্ন ভ্রীট কন্গিঃ ১৪, ২৪ ভ্কাত্র ক ঢ 

৭১০৭ অজয় কুষার সাহা! »- ( অডিটাল্স ) ৮. 4&* 0. (০0. £৯. ও 0 0075 

008:08, 7০: ও 06, » 10065, 78,18962)30, ২৩ চাকুরী, থখ জ্ঞ এ ড ঢ 

১১১১ অগ্রকুল ঢল্দ দাল -- বেঙ্গল ভেটিনারী কঙজেজ হোটেল, ৭47 

বেলগানিয়া রোড. কঙলিকাস্। - ৩৭৭, ১৩ চাত্র, উ জজ ঝ ঞ্ ঠ 

৭১৩১ অআমিভাভ মন্ুমদার -- রিভার সাইড হোষ্টেল নং ১, ঠিভার সাইড রোড 

বাণণপুর বর্ধমান ১৪ ইপ্ভিঃ ও ঞ ট ঢ এ 

৭১৩৬ অসীম সান্ঠালগ -_ ৬৪ কে, এন, সেন রোড, কলি: ৭২, ২৫ চাকুরী, 
কথ গ হণ চন্ধজ ঝঞ্ট ঠডঢডণ তথদ 

১৩৭ আমল কাভ্তি দাস -_ 91:81009 71801) ৫85 175078801899 ৮৮, [6 

৮১০: 28110580] 09015888800, ২৭ চাকুরী, গ জজ ঞ 6 ডউ 

৭১৪ অঙ্ক রতীন বয় -- পারিশ্রমিক বিভাগ, গুল আহমেদ জুট মিজস, 
লিঃ, কুমিরা, চট্টগ্রাম। ২০ চাকুরী, গ ঘ জ ঞ ঠ ড টড ণ দূ 

৭১৪৪৩ শোক নাগ - ০০ পির গোপাল দে, বাজেপ্রতাপপুর, বন্ধমান, ১৪ 

ছাত্র, ক জজ বা ঢ ঞ্ ঢড 

৭১৫০ অভিজিৎ মঞ্ডুমদার » ১৬ মহারাজ! টেগর রোড, কলি; ৯, ১৫ 

ছাত্র। থ জ এ ভ ঢ 

৭৯৭১ স্থিত! বেগম ছালাম ( বুলবুঙ্গী ) পো: - জামালপুর, বাংলাদেশ, ১৮ 

ছাত্রী, ক গ ছ ঠ ত 
৭১০০ আববাপগ উদ্দীন আছমেদ - ০1০ এস কে, সাঙ্কাজুদ্দীন, জঞঙ্জকোট 

কষ্পাউণ্ড, ফরিদপুর বাংলদেশ, ১৯ ছাত্র খ গ ও ছু জজ বাট দ 

৭১১৯ আমশীব কুমান্র চক্রবস্তণ - ০/০ শশংক চক্রবত্তী; গ্রামঃ - গুরদহ নিউ 

পল্লী, প্রোঃ - শ্যামনগর, ২৪ পরগনা ১৮ দাত থ পপ ঘ চ জজ বা এ& 

ঠডঢড ণ দ 

১১৭৫ আহমেদ কুতুব উদ্দিন - ২১ শাহীছুল ইসলাম ছ্থাত্রাবাল, প্রকৌশল মহা" 

বিভালয়, ঝাঞজশাহী ১৮ ছাত্র ক খ গ ও জজ এ 

৭০৫৯ কৃষ্ত্রত রায় - ১নং প্রতাপ রুদ্র লেন, কলি; ৫৯, ২১ ছা, ঞে ড 

৩৫৩ 



নতুন' মিকাদের নাম শু পহিচগ্জে। তালিক। 

৭০৭৪ এম. এ, মঞ্সিদি - ৪৭ নংশাল রোড, ঢাঙ্কা- ১ বাংলাদেশ ১৬ ভাত 

কথ গ চ ছু জ এ ঠ ড ঢ 

শ*৭৫ এস, এম, এস, আলম গাজী (বাবুল ) - আলম ত্রাস” লেনবাগ 

বাজার সেনবাগ নোয়াখালী বাংলদেশ ১৭ ছাত্র ক খ গ ও ঢড ন্ছ এ ট 
ঠড পণ 

৭০৯৫ এ. এম. আনোযার হোসেন - শাহপুঃ উচ্চ বিছ্যালত ১ম শ্রেণী ক্রমিক 

৯ পো: - শাহপুর খুলন। ১৬ ছাত্র থ গ ঙ ছু জ ঝ ঞ ট টঢ তত দ 

৭১৪৪ এস. চন্দ - 09208৮75068028) 1308,70 1১ ছড, [0.০ ০ 101520৬ 

81191087075 ৩২ চাকুরী জ ঝা ঞ্ে ট দ রাইফেল স্ুটি*। 
| ৭৯৫১ কল্যাণ কুমার দেব রার -- ৮০: * 81081109172 €(2930091 ) 81661). 

81858 4 70108, 01)8,1 1280981) 

(“প্রবেশ পত্র গাওয়! যায়নি ) 

৭০৫গ কবিতা দত্ত --- বিষুরপ, ১৬৮ ছাত্রী গ ঙ ত্ ঝা এ ট ঢ 

আকা স্চীশিল্পু 

শ০৭গু কণজী ইউকবাজ হোসেন -- 919 বিক্রুমপ, স্ব তাজ ষ্টোর, ৩৯২/বি খিল 

গাঞ্ড চৌধুরী পাড়া, ঢাক - ১৪ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক গঙজ ঞ্ডণ ত 

৭০৮০ ক্রুশ্চভ পাল -- 91০ 701£01]55 0100 ৮০92 01561519005 

2)০,78,106 88380), ১৮ ছাত্র গ জ ঝ এ ট ড টঢ বাণী সংগ্রহ। 
০৮৫ কাজল সিংহ বায় - পোঃ - দলপতিপ,র ১৭ ছাত্রী জ ঙ এ ঢ তত 

৭১০১ কুষ্ঞ॥ ব্াানাজখ -- কপিঃ - ৪ ১৮ ছাত্রা (বি এসসি ) গঞ্ শু 

জ ছছ ড ঠ 
৭১০৩ কঝাবেবী ব্যানাজর্ু -- কলি - ৪ ছাত্রী ১৪ ( দশম বিজ্ঞান ) 

জ বঝঞু ও ট ঠভস্ভগ থ ঢ ক 

৭১২১৭ কৃষ্ণা আচাষ - বদ্ধ্্মান ১৭ ছ্বাত্রী ক গ ঘ ও ছ জজ বব ঞ 
ট ঠ ডট নণ ত দ 

৭১৪১ কািমুব রহমান থান - ৩১/বি স্বামী বাগ লেন; ঢাকা মদর, ঢাকা * ১ 
বাংলাছেশ ১৯ ছাত্র গ জবা ঞঠ ডট তত দ * 

৭৯৮৩ তৃপ্তি সাহা - আলিপ,র দুয়ার, ১২ ছাআ, গ ঞ ট ঠ 

উও 



নতুন মিভাতদের' নাহ ও পরিচয়ের  তালিক! 

১৩৫ শোৌর গোবিন্দদাস - ০০] ০০0 79. 10661005 770160%, 

02970875068 ৪০৮০2, 47000807791, 880, 2- উ*২৪ চাকুকী; ঘ শু 

বা টড 

৭০৭৯ চন্দন সরকার -- ১ম তলা, ২* পাউণ্ড রোড, থাগড়া, মুশিদাবাদ 

২১ ছাত্র, জজ ঝ ত 

৭১৪৮ চন্দশ মুখোপাধ্যাপ় »- ৯৪১ জেশপ্রাণ শাসমল রোড, হাওড়। - ১, ১৩ 

ছাত্র, গ ও জর এও 
১১২৬ জআঙ্কর কুমার দাস -- ২৯, ছূর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলি: ১৪, ১৯৮, 

ছাত্র, ঝ ভ ঢ বাল্পাম। 

৭৯৬৪ তপন চ্যাটাজ "৮ 0/০ ক্ষীতিশ চন্দ্র দাস, ১৫০ রাসবিছাদীী এভিনিউ 

কলিক।ত। - ২৯, ১৪ চাকুরী, ক খ গ ঘ জ ঞ ট ঢ এ 
৭০৮২ ভিনকড়ি ভট্রাচাধ্য -: দমদম, কল্গিকাত। » ২৮, ৩৮ চাকুপ্তী সববিষয়। 

( সংতেন্ত অবধায়ক/ত্ব চিঠি যাবে ) 

৭১০২ ভুপন দেব ব্যানাজখ _ ৯/৮এ, নঙ্পিন সওকার ছ্বীট, কলি. 9, ১৬ 

ছাত্র. ( বিজ্ঞান একাদশ ) ঠ জজ ঝ এ থ ড টন গ ক ও 
৭১৩১ তৃণ্তিষয় দেবনাথ -- 2. ০ - 28010 - 20000872100, 

2190755 - 46. ১৯ চাকুণ্ী, ঠ 

৭১%৭ তপন কুমার মণ্ডল -- শিক্ষাভবন, মেস হোষ্টেল ওয় ব্লক, পোঃ - 
শান্তিনিকেতন, বীক্ভুম, ১৭ ছাত্র ঠ 

বি ৭০৬৬ দিলীল কুমার গাঙ্গজী -_- টির ড. ড15058, 98061. 8101])178 

(0:0১. 01 10089 ১1011001706 70086, 259 ০ 232 - 818,089, (81008 

1১08৮0,২ 78০107095, - 2. ঠা ৬৩৮ ৮ ভগ ড ণজ 

১১১৩ দিলীপ কুমার বস্তু -- মনোহরপুএ [িংভ্ম, ২৩ ব্যবসা, ক খ 

চ জর এ | 

৭১০ দীপক কুমার বনু -- ১৮২ চাজ্দার পাড়! জেন, শিবপুর, হা।খড়া 

১৮ চাত্র, ক গ ঘ ও জঞজ্ঞবঝ ঠট টড 

৭১৩৪ দেখা প্রসাদ ব্যানাজা -- ৪ল্/াব, অপ্;মান আর বেগম রো, টালিগঞ্জ 
কগিক।তা - ৩৩, ২১ ছাত্র গ জ ঝড 

৩? ২. 



নন্ুন ফিতাগের নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

৭০৬২ ধুর্ঘটী ভটাচ/ঃর্খ্য - পো: - খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার, ১৮ ভ্বাত্র, 
ক গজ বধ নদ 

৭৯৯৪ নবটত্দ্র সাঝেঃ মায়া, মিয়। পাড়া, ঘেড়ামারা, রাজশাহী, বাংলাদেশ 
১৭ ছাত্র, সব বিষয়। 

৭১১৯ নীন। -- টাঙ্জাইল, বাংলাদেশ, ১৮ বেকার, থখ গ ঢ থ দ 
প ৬৮৪ প.রিম! চক্রবতরখ -- আগরতলা, ১৯ ভাঙা, গ ভ্ বা ঞেঢ নদ 
শ১০৬ পার্থ সারথি ভৌমিজ _- ০০ হিরপ্রয় ভৌমিক, বাধ রোড, গোলাপট-টি 

মালদহ, ১৯ ছাত্র, ক থ গ ঘ ও ছ্ধ ঞ টড তত দ 
৭১১১ পল্লব কুমার, ব্যানাজা -- 0/০ অনিল কুমার ব্যানাজখ,। কের এগ 

কোং লিঃ মিঃ (3 7.) পোঃ - দর্শনা, কুষ্টির। বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র। ও 
জ ও ঠ ড ঢ দ 

৭১১৫ প্রদীপ কুমার মজুমদার _- ১৭৬/১ ব্রম্ম সমাজ রোড. বেহাল, কলি 
৩৪) ১৮ ছাত্র, কথ গ ঘ ও ছু জজ এ ভ ঢ 

৭১৩৮ পথিক কুমার মিত্র -- বিবেকনগর, পোঃ নোয়াপাড়।, বারাসাত, ২৪ 

পরগন।, ২৫ ছাত্র, ক খ গ ও চ এ 
৭০৮৬ বেজা। চক্রতত্ুখী -- ডমড়্মা, ৩১ গ জ সেলাই। 
৭৯৭ বিশ্বনাথ দত্ত _ পো: ও গ্রাম - বড় পাউলদিয়া, ঢাক, বিক্রমপুর 

বাংলাদেশ, ১৭ ছাত্র, ক উঙ চ ছা ঞ ট তত 

৭১০৮ ধরণ দত্ত - ১৮ সন্তোষপুর এভিনিউ, ৩য় ফ্লোব, যাদবপুর. কলি: ৩২ 

€ প্রঙেশ পনর পাগ্জন্া যায়নি ) 

৭১১৭ ভোলনাথ চক্রবর্তী - 0 & 1. 1519101081৮ 00090৮11085 

9০870. 60. 10905158735 00165 84-67 ১৪ চাকুরী, ক থ উ জ 

ঝ ঞ ট ত 

৭০৬০ মিছির কুমার ব্যানাক্ষণী - 0 0০ - ১0 - 41 8778. ৮০, - 

8০01:87০ 1). %, 0১ (0৮. ২ - 88280100501)- 210) ২৭ চাকুতী জজ ঞঢতদ 

৭০৬৫ মোঃ নম্বর আলি সেখ - গ্রাম - নুতনগ্রাম, পোঃ - বর আন্দুলিয়।, 

জেপ. - নলীয়া, ১৮ ছাত্র, গ ও চদ্ব ঞ ড ণ আভা, ব্যায়াম । 
৭০৮৭ মীন রায্প - কোঢবিছার, ১৪ ছাত্রী, ক গ ঘথঙ ছ এ লেঙ্গাই রাক্স।ঘর গল্লশোন। 



মতুন মিভাঙগের 'নাম ও পরি5য়ের ভালিক। 

৭০৬৭ মোস্তাক আহযেদ যাবুল - ০00০ জেল! রেজিষ্টার রংপ,র বাংলাদেশ. 
২০ ছাত্র ও জজ এ ঠ ড 

৭০৬৮ যোঃ কামাল চৌধুরী - ফিলিমস্তান বুক সোলাইটি. লয়েল রোড, 
টট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২০ ব্যবসা ঢ জজ গু ট ঢ তথ 

৭০৬৯ মোঃ রফিকুল ইসসা'ম - খুবঝশীদ মহল লয়েল রোড চট্টগ্রথয বাংলাদেশ 
১৯ বাবস। ও জজ বা ঞ্ু ঢ 

৭০৭২ মোঃ জামাল উদ্দীন »- মজিদপ,র হাই সম্বল মঞ্জিদপর কুমিল্ল। বাংল! 

দেশ ১৫ ছাত্র ও ঢট 

৭৯৭৭ মোঃ শরিফুল কবির - লুস্তফর'ক,টির, রায়ের বাজার, ঢাক। - ৯ 
বাংললেশ ১৬ ভা ঝ ডট স্থল 

৭৬০৭৮ মোঃ মুজিবুর রঙছমান - 010 ফারুক মঞ্জিল, গ্রাম ও পোঃ . পশ্চিমর্গাও 

ক.মিল্ল। ১৯ ছাত্র ক গ জজ বা গে ট ড টড তত 

৭০৮৮ মনজুলি বিশ্বাস - কলিকতা - ৩২ ১৬ ছ্ছাত্রী খগউঠড 
৭০৯১ মোঃ খ্আবদুর রাজ্জাক -' 0.0 মোঃ মোকশেদ আজ) বিশ্বাল, ঞ্রাঃ ৬. 

পোঃ - নাচোল, জেলা - কাঞ্জশাহা, বাংশ্রাদেশ ১৭ ছাত্র খ গা ঙ 

হু জ ঝা ঞ 
৭৯৫৪ ন্ুজাত ঘোষ - হিশপ,র ১৫ ছ্াঞী গ অজ ঠ মুদ্রী সংগ্রহ 

৭০৯৬ মোঃ হৃ,মায়,ন কবীর »- ( বরকতন্ত ) কমার নিবাস চায়ন। বিল ডিং 

কক্ষ - ১৮  আজিমপ্র ঢাক বাংলাদেশ ১৮ছাত্র ক খ গ 
এ ঢ ডিটেকটিভ বইপড়। 

৭০৯৯ মোঃ ইত্রাহিম * ০০ পোষ্ট মাষ্টার পোঃ - বরুড়।ব'জার ক.মিত। 

ৰাংলাঙ্গেশ ২৯ চাক,বী ছ ত 

৭১০৫ হো; ফরজ্জরুল রহমান - কো: অপারেেটিভ জুট মিল, পঙগাশ ঢাকা ২০ 

চাক,বা খ ও জজ ট ঢ ( বিদ্বেশী মিতা ঢান ) 
৭১০৯ মহাগেব চন্দ্র কোলে - শহরার হাট, ফলত), ২৪ পরগন। ৩২ 

শিক্ষকতা, ক গ 

৭১১০ মোঃ মনিরুজ্ভামান ( ট্রেড এাপ্রেনটিশ ) বিছ্াৎ বিভাগ, কো: অপাকেটিভ 

জুট মিল. পলাশ ঢাক। বাংলাদেশ ২* ছাত্র ও জ ঢ দ ূ 

৬৫৪ 



নতুন ফিভাগের: নাম -ও পরিকর সালিক। 

* ডাঃ মানস কুমাগ্া 'চক্রকতণ -- পা 2592৫530759, চছ৯৮০:৮০ 2, 

| 89880108908, 00১ ৪, ৪৯ ১৬. উত্জি; ট ও গ মিতাঙ্গী 

৭১২৫ ফেব্ছেথুব ক্সভান্সঞ্জ খান, -- 010. মুক্ত .. আব হাল্মক " খবন। ১৪৬ ককিনের 
পুজ। ঝমপ। ঢাকা - ১ বাদলাহ্দ্শ ২১ ভাত গজ এ ড 

১১১৮ মোঃ বকফিউর রমন -- ( কিপ্রী ভ্াসান ) ৩”, শাকণ টোলা লেন, 

পোঃ - বিনোদপুত, রঙগ্জশকী, বাংজগদেশ, ১৭ জ্ঞাত, গা ও ট ঠ ড ঈ 

৭১১ সপষ্টায। ফাহু - কজেজঞাড়।, টা ইজ বাংঙ্গাকেশ। ১৫ ছধত গা ও 

হছ ঞ ঠ ঠ তত কাড” ও মুদ্রা সংগ্রহ, পারা পাঞ্জন 
৭১৯৬. - অয় কাদান্ডিব্নে --» ৯৪৯, পথলানকন্ঙগা. তোভ, পশ্চিম প্রটীয়ান্ী, কলিঃ- 

৪১, ১৯ ঢাকুরী, গ ও চজ বঞ্ভডভটঢড পণ ছ 

১১৩৯. মোঃ আবহ খালিক - গ্রাম - মহশ্রপাশ।, উত্তকপাড়া, দীঘির এ 

পাড়, দৌলতপুর, খুলনা, বাংলাদ্দ্শ ১৫. ডাত্র, থ ও এ ঠ ঢ 

৭১৪৬ মোঃ মহুসী্ উদ্দিন খান -- ৭1০ মোঃ আগ্ডিজু্প হুক, ১৫৬, ফকিরের 
পুল, ঝ»মন1। ঢাক। - ২ বাংজাঙছেশ, ১৭ হাগত্র, ও জজ ঞে ড ট টঢ 

৭০৯০ যুধশন্জিত চক্রেবস্তরী -- ৬৬, এম* জি, রোড, প্রেসিভেনসী বোডিং হাউল, 
কলি; » ৯, ১৩ ছাত্র, ও ঞ 

৭৮৮৯ »ণধ। জত্ বশ - বস্ধামণন। ২৬ ছাত্রী, € গরধষণা। ) ক খ গ 
ঘ জ ঝা ছ এ ঢ 

৭০৯২ পোকছুণন।. তৌধুরী ( কাক! ) -- ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৬ ছাত্রী; ক 
গছ জ এ ঠ ড তথ ্ 

২১১৬ বঝজিত কুমার গুহ স্৮ বি, 0. 0.0 1770075 21250155 ১৪৩০০] 

2১০ 2 - 28,00101, 8311)8,, ও২ টাকুরী, থখ গ জ ঞ্ ট ড 

৭১২৯০ আ্লাজকুমার প্রণমাপণিক -- গ্রাম - উদ্ং, পোঃ - উদং' থানা - আম 

হাগুড়। ২৯, ভাত্র ক খ 
শ০৫৬ শ্যিণম্ল-. চক্রবততী্ .-- বিন্েধ। নগন্। গৌহাটি - ১৮, কামরূপ, আলাম, 

১৯ ছাত্র, ক গ চ স্ 

খ৯৪হশ-. শাংকতাণ দে --৮ নি্উজকজ্েসী, বেজজ্পী গণজর্স স্কল-বোড, ভিননুকির।, 

ভিত্র,গড়, আলম, ১৬, ছাজ। কপ ঘ.্ড টঠড বিদেশী মিতার আগ্রহী 
£ 

৩৫ 



নতুন মিভাঁদের নন ও পারচয়ের জালিক! 

০৬১ শশী ভূষণ মিজ্ঞ -- কেণচবিস্বার। ১১ ছাত্র, খ গা ঢ 

( সংঘের অবধায়কত্বে চিঠি পত্র যাবে 0) 

৭০৭০ শাইকুল ইসলাম কাইউম _- ০/০ জনাব আজিজুল ওয়াহাব, নগুয়। 

সড়ক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ, ১৯ ছাত্র, ক এ ড ঢ 

৭৯৭৩ শহীদ চৌধুরী _- ০/০ জুবিলী গ্রীন ষ্টোসট ৬1৭ বিপশি বিভান, 

চট্টগ্রাস, বাংলাদেশ, ২৫ ব্যবসা, চ জ ঝ ঞ ট ড ঢ প 

৭০৮১ শতীক্্ নাথ মুখোপাধ্যায় - আভি কুটীর, ওলড. কংগ্রেস পাড়, বাল,ঝঘাট 

পশ্চিম দিনাজস,র. ১৯২৯ বেকার জ এ ঢ 

৭৯৯৩ শামসউদ্দীন আহমেদ -_ মকিম মগ্ভিল, কফরাজি পাড় রোড, খুলন। ২০ 

ছাত্র, থ ভ্ ঞ ট ভ ঢ দ 

শ০৫৫ স্মুমিভ কুমার ঘোষ -- ০০ নীলক% ঘোষ, জাহ। এষ্টেট, মাণিশুপ,ব, 

মেদ্িনীপ,ব, ১৭ ছাত্র, গজ ঝট ড টড ণপ 

৭১০৪ সরঙ্গার মোঃ শাহঞ্জাহান হোসেন ( ইহুদী ) -- কামালপ,ব, সাতক্ষীর। 

খুলনা, ২১ ছাত্র, ৩ জ বব ঞ ট ড টঢ ণ ত 

৭১১৪ স্বপন কুমার দে - বিবেকানন্দ রোড, শিল্চর - ৪, কাছাড় 

আসাম ১৭ ছাত্র ঞ্ে ড ঢ 

২১১৮ সমীর কুমার বিশ্বাস -- .দেবালুয়,। ২৪ পরগনা, ২৫ গ্রন্থাগাপিক ক 

গজ এ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগ্রহী । 

ক ৭১২৪ (0:009] - 00 -_- সাক রেতার 07990997726. 715/5010 [9 

[1235 দা - 7১0০0019870 ৭ ০9000:807 70090 7১৪89, 09৫02 * | 

ভা75,0069 ২৯ ভ্াত্র বিত্ভকান গ উঙ 

৭১৪২ সবিতা আর্ধকাৰী - বোজপ্,র 

( প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ) 

৭০৫৮ হত্রিপদ ভাওয়াল _- ১৬৪০০ ০. চি. 3. ( 15010010880 ০, [ও 

01769. 701506870365 05107 02276106- 88819 00. 15901005, ২৪ চাকুরা 

ছ গজ 

; ৪৯৯৮ হ।মিহল আজম বাবু - 9০ মোঃ ইউন্থক নং সৈ্দ হাপান আলী 

লেন, বাবু বাজার ঢাকা-১ বাংলাদশ ১: ছাত্র ক থখ গ ও এ 

৫৩ 



নভূন মিক্ডাদের নাম ও পৰিচতের ভালিক। 

৭১৪৯ ভরিনারারপ অণ্ডুল -- গৌর নগর, কাবিলপুর, বীরভূম, ২২ ছাত্র, 

কফ খ গ বব গে থ দ 

পড়ান - 

এবং গড়ান্তে বলুন _ 

চলমান 
[ প্রগতিশীল সাছিতা পাত্রিক ] 

নতুনদের বিশেষ শ্ববিধ আছে। 

যোগাযোগ করুন £-- 

শ্রীসচ্চিদানল্দ মণ্ডল। 

সম্পাদক £-- *চলমান' 

কুড়মুন; বন্ধমান। 

জীবন যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের 

দৃত্তী হৃদয় দখলের সীমান! ঝড় করে গিয়ে যায়। না ডাকতেই শেষস্কালে একজিন 

ডেকে আর পাওয়৷ যায় না। চলে যেতে যেতে বেচ থাকার চাদটার উপরে ফুল 

কাট! কাজের পাড় বলিয়ে দেয়। 
- রবাজানাথ 

পংগ্রাহক ৮ বি ৫৩১২ অস্তীন চৌধুবী। 

৬৫৭ 



প্রতিবাদ 

সম্পাদক সমীপেধ, £- 

বন্তমান বতসরের 'পিপিমিতা' কাত্তিক 

- অআপ, লৌধ, সংখ্যার প্রশ্ন উত্তরে - 
'কটে। নিম থেসিস কাকে হলে হানা 
বল। হইয়াছে - ইহ! সঠিক নছে। ৮4৮9০ 
8515015818 - ঝথ,'টির অর্থ হুইল, ( 1800০ 
- 1806) অর্থ,ৎ আলোক সংঙ্ায়। আলোকের 
উপস্থিতিতে সংশ্লেষ হয় বলিয়। ইহাকে 
আগপোক শসংশ্লেষ এলে । এবং 19110981701 

( সংজ্ঞা ) হিসাবে বল। যায় যে... স্থধ্যা- 

লোকের 

7051 র সাহায্যে বায়ু, হইতে, গৃহীত, 0০2 
এবং মাটি হইতে শোধিভ জল যে 
জটিল প্রক্রি। জল অঙ্গার ( 0৪0০971)% 

07809 ) খানে পঞ্গিণঞ্জ হয়, তাহাকে 
জগলবক, .সংশ্লেষ বা 20000581) 60688 

বর. ৷ 

বল! বাহু,লা আলোক লসংশ্লষ প্রক্রিয়। 
উত্তি-দক, ুধুয্াত্র সবুজ অংশেই দীমাবন্ধ 
তাহাই নব ০ শুধুমাত্র ক্লোখরঃফিল, যুক্ত 
কোষ গুলিতেই আলোক লং্লেষ হইতে 
পারে), 

0681206 +619209+ 602 

উপান্থতিতে - উত্ভিদির, 081০০. 

আলোক সংশ্লেষর রাসায়ণিজ বিক্রিয়। 
এই পগ্রুক্রিত। ন্ূধ্যালোকে ক্লোরোফিলের 
উপন্থিতিতে ভয় - আগ, . ০02 ও নারে! 

- অণু, জজের সঙ্গে মিশ্রিত হ্য়। শর্কর। 

প্রস্থ করে। উদ এ্রকটি বিজানণ ( [36- 

878001018 ) প্রাক্রয়।। 

৪০ 1161) 
6০02+ 12820 (78979:91)0)। 

5)056089 

'আঙজোক সংশ্লেষে সৌর শক্তি শ্ৈতিক 

শক্তিনপ 0100989 অগুতর মধ্যে আব 
ভঙ। এবং প্রতি অণ, 910009968 মধো 

673 76. 0810110 তাপ শক্তি সঞ্চিত 

হয়। 

বিনীত £- 

ঝলাাণ কুমার সিকদার 
৬৬৪৯ 

কলিকাত। - ১৮ 

উ ৫৮ 



ন্ 

স্ব» সংবাদ-_ 

গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭২ 

এক শুভলগ্নে বিশ্বমিতালি সজ্ঘের প্রচার 

সম্পাদিক। কুমারী মণ্তাস্ী বন্দ্যোপাধায় 
দীর্ঘকাল পঞ কৌনার্ ত্র ভঙ্গ করে আঅধি- 

নায়ক চ - চ - চ - য়ে অর্থাৎ 85৩ 

চরণ চ.-্রাপাধ্যায়ের কর » কমলে আত্ম 
সমর্পণ কণচলেন। 

সশাঙ্গের 

এ একই শুভঙগ্নে মিতা বোন ৬৫১২ 

স্রীবীণা বনু প্রঞ্জাপতির নিবদ্ধান্থসারে তার 

বন্ধ শেষে রায় যুক্ত করে নামের 
পরিনর সপগৌরনে বুদ্ধি করঙেনু। 

এই সংযেগে সানন্দে সাহাযা করেছেন 
মিতা ভাই বি ৫৪৬৯ প্্জ্ঞান্জ্রে নাথ রায়। 

বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞন্তা লাভের জন্য 
ইজনেই দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন নুদৃর ইংলণে। 

এরা 22227 ' এরা হত এআ ৯ 

নধর নি) 

এরি এ এত এজ এতে এ 

সাগর পার থেকে এসেই তার অনুভব 
করলেন ভাদেত্ত যৌবনের প্রদীপ তাস্র 
পশ্চিম গগণে ঢলে পড়বার উপক্রম করছে । 

বিলম্ব না ককেই তারা জীবনের 

বসস্তোতৎসবের ছ্বারোদঘাটন করুলেন। উভয় 
দম্পন্তির মধুর ও সার্থক হয়ে 
উঠক এই কামনা করি। 

কাল 

জীবন 

গসিদ 

মেডিকেল কলেজ থেকে কুতিত্বের সঙ্গে 

বি. বি. এম পাশ করেছেন। তাকে 

আন্তনিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । 

৬৭৮১ মোঃ আবদুর ঢাক। 

এম, 

আমর! 

অনুরোধ 

মিতাদছেক রূপ চর্চা সংক্রান্ত গ্শ্ন 

অথন্। ত্বকের কোন সমগা। থাকলে ৬৮১৭ 

আভীন সরক!রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 

পারেন। 

৩৪ 



সম্ভব  ঘিভ। সংবাদ 

দেশ - বিঙ্গেশের রিতা ভাই: - বোনকে - 
সজে ৭১৫৫ টেয়দ আহমদ আজাদ পত্রা- 
লাশ করতে চান'। 

বাংলাদেশ ও ভারত বাদে সকল 

দেশের মিতাদেন, সঙ্গে বিশেষ করে যাঙগ্গের 

ছি ডাকটিকিট সংগ্রহ করা তাদের সঙ্গে 

৭১১১. পল্লীর বানাজ পত্রালাপ কণুতে 

চান। 

কেবঙলমাজ্ঞ ননী মিভাঙ্দের সঙ্জে পঞ্জাদ 

জাল. করে ন-- 

৬৮৯৮৮ রুমী, চৌদুবী?ী 

পত্রালাশে বিদ্ধ, আছে লস 

৬৪৭৬ অর্চনা ঘোব, ৩০১৮ গীন্ষা 

লিনহ।। 

সংঘে আক নেউ-- 

৬৫৮০ অশোক কুমার বিশ্বাল, ৭৬৯ 
প্রভাকর দাশগুপ্ত । | 

ঠিকানা পরিবর্তন 

১। বি. ৫৯২৮ তুর্গা দাপাঝায, 02], 
1 19,91 0৩ 4 শা, পু 2, ] 
9. পু) 0৮ 15], 11১ 1১, 

৬1 ৬৩৭৭৫ মানস কম গ্েন, ৫১। 

জামাল খান কোড, টট্টগ্রাম,। বাংলাদেশ। 

ও। ৪৬২২ এবি কতীন 'সওকাড): 76190. 

“ভ:. 2০080.. 06810981050) ৮.1, 878-7 

৪। বি ৬১৬০ অমিয় কুমার 

194, ঠা খে, 855৮ 0/9 06, &- 0, 0 

টশল্গেজ্ নাথ ঘোষাল ৪৩. 

রাডকুক ঘোষাল রোড, কলিকাতা - ৪২ 

৫1 ৬৯৭১ 

৬১৩ 



সজহা-ও মি সংখ্বগ 

লিপিমিতায় ছোট গস্প' 

প্রতিযোশিতার ফল 

রি পিপিমিতার ১৩শ বর্ষ শুয় ও ৪৭ 

খ্যাষ প্রকাশিত ছোট গল্প প্রতিযোগিতার 

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে ফল ঘোষণ। 

কর। হল । প্রতিযোশিগ্ার বিষয় ছিল 

অনধিক হাজার শব্ের ফধ্যে হানস্য- 

রসাআক বিষয় অবলশ্বনে এক্ডটটি মৌলিক 

ছে'ট গল্প বচনা করে পাঠাতে হুবে। 

প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন ৭০ 

জন মিত।। 

১৬০০৩ 

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্ছান ছধিকার 
করেছেন [বি ৫৪৬০ ভ্ভ্ঞানেজ্দে নাথ রায় 

ও দ্বিীয় ক্যান অধিকার করেছেন বি 
৪৯২৮ অনজ্ত কুমার বিশ্বাস । গল্প-..ছুটির 

নাম যথাক্রমে 'বেজছত্র এবং 'মুটুদার 
ভুরি ভোজ'। 

লিপিমিত! 

গ "দ্বিতীয় 

১৪শ বব 

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি 
আগাম নবব্ধ, বিগেষ সংখার 

পুরস্কাক্য প্রাপ্ত গল্পটি লিপিখিভ। 
২য় লংখ্যাক্স: প্রকাশ করা হবে। 

গ্রোদ শোশাল আলোক 

চিত্র প্রতিযোগিতার ফল 

লিপিষিভা ১৪শ বর্ষ ওয় ও ৪র্থ 

খায় প্রকাশিত ক্ষীরোদ গোপাল আজ্গোক 

চিত্র প্রতিযোগিভার বিজ্ঞপ্ি অন্যায় 

এখানে ফল ঘোবণ। করা হল। বি ১৬৬ 

ডাঃ ক্ষীরোদ? গোপাল দে'র লৌজন্যে 

এবং বিশ্বমিভা্ি সংঘের তত্বাবধানে 

উল্ভিখিত আলোকচিত্র প্রতিযেপগিতাটি 

অনুভিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় 
মেট ৮২ জন মিতা যোগদান কতেছেন। 

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার 

করেছেন বি ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল, 

বি ৬৪৫১৭ ম্ুম্মিতা মুখাজী, তৃতীর জ্ছান 
অধিকার করেছেন ৬৫২২ বাঁণপ। বত স্থায় 

ও চতুর স্হান অধিকার করেছেন ১৭৩১ 

গৈরিক! চক্রবত্তাঁ। 
প্রথম ও দ্বিজীপ্ত; পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি 

ছুটি লিপিমিত। আগামী নধঘব্য বিশেষ 

সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। 
আলোক চিত্র ফেরত পেতে হঙ্সে রেজিঃ 

খরচ বাবগ পঞলার ভাকু টিকিট 

পাঠিয়ে দিলে সংঘ আলোক চিত্রটি 

নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেৰে। 

১৩৫ 

উউ১ 



কত ও জিভ! লংবাগ 

সংঘের হু বতসরের চদা দিয়ে যার। 

স্থায়ী সভা হয়েছেন তাদেরকে আমর! 

বিশ্বমিত! নামে অভিছিত করি । গজ ২৯শে 

মাঘ  পধাস্ত যে কয়জন বিশ্ব 

মিতা তাদের নাম সদস্য সংখ্য! 

নীচে হল।। 

১৩৭৪৯ 

পেয়েছি 

দেওয়। 

সর্বশ্্রী_ ৬২৩৩ অবৰনী ভূষণ বসাক, 

অজয় কুমার হালদার, 
লী সেন॥ ৫৬৭৭ আশীব মুখাজণ, ৬১৮৪ 
গীত! গাংগুপী, ৬৭১৬ তপন কুমার সরকার, 

৬৪৯৮ ২৩৩১০ 

৬২৫৩ দীপক পোদ্দার, ৭*৬৬ দিলীপ 

কুমার গাংগুলী;, ৬৯৩০ মোঃ সৈয়ছুল 
আলম, ৬৩৯৩ শুরু! চ্যাটাজারখ,। ৬৫১৬ 

বণিক, 

৬৫১৭ 

৭৮২৭ শিিখ। 

কুমার কোলে, 

শ্যটামজ ব্যানাজারখ। 

১৩৬৫৭ গপব্কজ 

সুস্মিতা মুখাজণ । 

বিশ্বমিত! 

পাত্রকার ব্যয় 

হবার পর সংঘকে পত্র - 

নিব্ণাহের জন্য বাৎসরিক 

ঠাদ। বাবদ আট টাক। পাঠালেই ঢচলবে। 

আশা কান্ত সংঘ এবার অধিকতর 

বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে। 

লিপিমিতাকে যশরা সাহায্য করেছেন- 

গত ২৯শে মাঘ, ১৩৭৯ পরাস্ত নাহায। 

বাবদ যে অর্থ পাওয়। গেছে তারই 

ছিলের নীচে দেওয়। হল 

সবণ্ী_- ৬৭৮৭ ঝ»বি দাস «৭ টাকা, 

বি ৬৪৯৮ অঙ্গয় কুমার হালদার ৪ টাকা, 

২ 

বি ৩৪৭৭ 

বি ৪৫৭ 

গৌন্তম ভট্রাচার্ধা ২ টাজ।, 
পিনানতী রঞ্চন রার ২ টাকা, 

৬৮৪৮ দীপক সরকার ২ টাক, ৭১৪৫ 

গৌর গোবিন্দ দাশ ১ টাকা ৫* পয়লা, 

বি ৬৯৩২ অঞ্জিত কুমার সেন ১ টাক, 

৬৩৯৯ বন্ধিম চন্দ্র দ্বে ১ টাক? ৬৯২২ 



লজ্ঘ ও মিতা সংবাদ 

নীলিম। মজুমদার ১ টাক, ' ৬৯৫৬ সুধীর 
১ টাক।। 

'পত্রিকাটি যাতে নিয়মিত প্রজাশ কর! 
চক্র দাস চলে তারজন্য আথিক সচ্ছগত। একাস্ত 

আবজ্টাক | চ্ঞাই শুভাজাঙ্বী ও উৎসাহী 
লিপিজিতান্গ লাহাব্য ভাগারে মোট সিাদের অন্থরোধে লিলিমিতার সাহায 

২, টাকা ৫* পয়সা পাওর। গেছে। ভাগ্ার খোজ। হয়েছে। 
গন্ভবারে সাহায্য ভাগারে মোট ৫৯৭১৮ 
পয়ল। জম! ছিল। ন্ুপগতরাং এ পরধান্ত আশা হরি মিগ্ভা ভাই বোনের! সাধ্য 
সাহাব্য ভাগ্ায়ে মোট ৬১৭৬৮ পয়ল। এঅন্থুবাত্সী আথিক সাহাযা করে পিপি- 
মা রইল। মিভাকে দীর্ঘাত, ও শ্ত্রীবৃদ্ধির পথে ঢাঙিত 

করৰেন। 
সভ্য - লভ্যাদের নিকট যে চাদ! 

পাগয়। যায় ভার ভ্বার। পত্রিকার লমস্ত 
ব্যয়ভার বহন কন্ধ। লসগুডব নয়। 

প্রাপ্তি স্বীকার 

পিলসজ £-- সাহিতা পত্রিকা । যোগাযোগের ঠিকানা £₹- নবারুণী সংঘ, সস্পাঙ্গক -- এমদ্াহুর রহমান সাফী শ্যামপুর, রংপুর, বাংলাদেশ। 
ও মাহবুব জিক্নাত আর! পারুল। যোগা- 
যোগের ঠিকানা :- নবারুণ লংঘ, শ্যামপুর 
চিনি কানগাানা। প্যামপুর। রংপুর, বাংলাদেশ 

দাবানল ২. “পাহিক্তা পত্িক। 1 

সম্পাদক ২.” মোঃ আমজাদ হোসেন, 



সজ্ঘ গু বিভা সংবাদ 

আগত নববর্ষের বৈশাখী লিপিমিতার বিশেষ রিজ্ঞপ্ডি 

আগামী . ১৩৮০ বঙ্জাে পিপিমিতান্র 
যে বৈশাখী সংখ্যা প্রক্কাশিভ হবে ভাতে 
প্রথম থেকে শেষ পরাস্ত সমস্ত বিশ্বমিতা 
প্রবাসী মিস্তা ও সাধারণ মিতার বিস্তৃত 
পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ জরা হবে। 
যে সকল সভা - সভা নিয়মিত াঙ্জা 

' দিয়ে সংঘের সদল্য ভুক্ত হয়ে ছিলেন 
এবং এখনও যাঁরা বিশ্বমিতা হননি তাদের 
তৈত্র বঙ্গা? ( ক্ইং ১৯৭৩ মার্চ ) 
পধ্যন্ত চাদা পরিশোধ না থাকলে লিপি 
মিভার নববব বৈশাখী পত্রিকায় তাদের 
পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভথ হবে না। 

১৩৭৪৯ 

যে সকল মিত। বা বিশ্বমিতা দীর্ঘ কাল 
সাধ লভ্ঘেঞ্ন সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি 
বর যাদের চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া 
যায় শি তাদের নাম তালিকায় প্রকাশ 
করা হথেনা। 

সংঘের যে লমত্ত স্থায়ী সভা বাবিশ্বমিতা 
পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির বায় নিব্ণাহের জন্য 
১৬০৭৯-৮০ বঙ্গাব্ বাবদ সংঘের বাৎলগিক 
চাদা এখনও পাঠান নি আগামী ৩*শে 
চৈত্র ১৩৭৯ (ইং ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৩০) এর 
মধ্যে পাঠাতে অন্থরোধ গানাচ্চি। 

গিপিমিতার আগামী সংখ্যায় বিশ্বহিতাদের 
আলেক চির প্রকাশ কও হবে। আলোক 
চিত্র প্রকাশের জন্য ব্লক মুদ্রণের খরচ! 
বাবদ ১২ টাকা সম্পাদকের নামে ংঘের 
ঠিঞানায় ুদ্রানাম। যোগে পাঠাতে হবে। 

যাদের আলোক চিত্র পূৰে” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে তাদের ছবির ব্রক আর 
করাতে হবে শা । তাপ কেবল মুদ্রণ 
খরচ বাবদ ৬ টাকা পাঠাবেন। ব্লকের 
জন্য পাসপোট” অপেক্ষা বড় হবি পাঠালে 
নক জাপার খরচ বেশী পড়বে । আলোক 

চিত্র টাকা ইত্যাদি ৩*শে চৈত্র ১৩৭৯ সংঘে 
এসে পৌষ্ছান চাই। 

যাবতীয় অপিঅডঠার, পোর্টাল অডর 
বা চেক ১০০:০০৪ 817081) 
১৪01৬ এই নামে যেন পাঠান হয়| 

টেট ব্যান্ক ব! কলকাতার বাইরের কোন 
ব]াক্কে. চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত 
ব্যান্ক ব1 কলকাতার বাইরের কোন ব্যান্ের 
চেক পাঠাবার সময় যেন উপবুক্ত - ব্যান্ক 
কমখন দেওয়া ছয়। সমস্ত পোষ্টাল খর 

বা চেক ক্রুশ করে ঘযেশ পাঠান হর়। 

স্্ লঃ ব্ঃ মি নং 

157৪, 

১৪৪ 



গছ ও মিতা সংবাদ 

নববর্ষের লিপিষিতার বিশেষ সংখ্যার দক্ষিণা-_১ টাক! 

বিশ্বমিতাঙ্ি সভ্হের পক্ষ 

সালে লিপিমিতার 

সংখা] প্রকাশ কর। 

থেকে ১৮৭ 

বিশেষ বৈশাখা 
হচ্ছে । এই সংখ্যার 

আকৃতি বতণমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে 

এবং প্রচারের জন্ক বাংলা ও বাংলার 

বিভিন্ন পাঠাগারে প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু 
বেশী সংখ্যক পত্রিত। মুদ্রিত কর! 

থাকে । 

নবব্ধ 

হয়ে 

এই সংখ্যায় থাকবে --- 

১) নববর্ষের দিনপঞ্জী, 

ব্যক্তিগত ও ৰিভিন্ন গেশ সংক্রান্ত রাশি- 

ফল বিদেশে রাট্রদুতের ঠিকানী, ২) 

ভ্রমণ কাছিনী। ৩) বিবিধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 

প্রবন্ধ। ৪) এীতিহাসিক ও ভৌগোলিক 

রচনা] ৫) পরিঙাষ, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার 

প্রাপ্ত গল্প ও আরও অন্যান্য বিষয় ৬) 

ব্ নু পাঠা জবিভা, ৭) প্রবাসী 

মিতার পত্র, ধাধা, বাণী, প্র শ্বাত্তর। হান্স।- 

ঘর, অন্ুমানস প্রতিযোগিত। । | 

ছুটি দিল, 

প্রতাক্ষ পৰি5য়ের ভূমিক! হিসাবে বহু, 

বিশ্বষিতার আলোকচিত্র আটা পেপাতে 

ছাপ। 

গুগিও 

কারণে 

হবে| পুরস্কার প্রাপ্ত অস্থিত চিত্র 

এ সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। সেই 

প্রতোক মিতাকে অতিরিক্ত ১ টাক। 

পাঠাতে অনুরোধ জানানে! হচ্জে। 

কোন মিত। 

যঙ্গি 

উক্ত সংখার একাধিক খণ্ড 

চান তবে এ খণ্ডের সংখা। জানিয়ে ৩০শে 

চৈত্র ১৪৭৯ এর মধো সংঘমিতাকে চিঠি 

দিতে হবে। প্রতিটি অগ্ঠিরিক্ি খণ্ডের 

জন্য ১ টাক! উত্ভিখিত তারিখের মধ্যে 

যেন পাঠান হয়। 

এই নমংখ্যায় কেউ ঘযর্দ বিজ্ঞাপন 

দিতে চান তবে সম্পাদকের নামে সংঘের 

ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ডাক বিভাগের 

অলঙ্কতায় এছ, পাজ্রক। পথে মার। যায়। 

পূবে যে সকল মিতার পত্রিকা খোর! 

গেছে তারা যদি ঝেঞ্রি: বুক পোষ্টে 

খরচ বাবদ ১১৭ পয়ল। অতিরিক্ত পাঠান 

ভাহচল সংঘ পাত্রকাটি নিবদ্ধিত্ত করে 

পাঠাৰ। 

2৩: 



. বিজ্ঞপ্তি 

১৯৫৬ সালের সংবাদ - পত্র রেজিট্রশন সেক্টাল রুগস. এর ৮ খাব! অন্থযায়ী, 
নিষ্নধণিত সংবাদ প্রকাশিত ছইল। 

১। প্রকাশের স্থান -_ বিশ্বমিভাজি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকুক হ্রীট, উত্ভতরপাড়া, হগলী। 
২। প্রকাশকাল -_ মাসিজ। 
ও | মুদ্রাকরের মাম -- গ্ী জগয়থ জানা, জাতি “ ভাঞ্ভীয়, ঠিষফান। - ২৪৭ 

এ. পি আয লেন। শেগুড়াফুলি, হ,গলী। 
81 প্রকাশকের নাম - শ্রীঞগন্পাথ জান।, জাতি - ভারতীয়, 

এ, পি, আড্য লেন, শেওড়াফুলি, ভ,গকী। 
৫। সম্পাদকের নাম -- জীগলাথ জান, 

এ, লি, আটা লেন, শেগুড়াফুলি, ত.ঙালী। 

৬। সত্বাধিকারী __ বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকুঝ্ ভ্রীট, উত্তরপাড়া, হ.গজী। 

উপরোক্ত তথ্যগুলি 

ঠিকান। - ১৬, 

জাতি * ভারতীয়, ঠিকানা - ২৬, 

আমি, শ্রীজগর্পাথ জানা, এত্তঘ্বার ঘোষণা করিতেছি যে, 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বানমত সত্য। 

শ্যাঞ্ষনু 

প্রক1শক--শ্রাজগয়াথ জান 

ভারিখ--১/৩/৭৩, 

৮১৬১১ 



৪ উন্মোচন 
পঞ্জালাপী খিভাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্দ ঘাটনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হঙগ আলোক চিন্রে। 

নীচে কয়েকজন বিশ্বমিতার প্রতিকৃতি উদ্মোচন কও! হু। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে 
মিভাদের সাক্ষাৎ আলাপের দ্মুচন। অধিকতর সহজ ও সরল হবে। - সঙঘমিত। 

৬৪৯৬ শুরু! চযাটাজখ 

৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল ৬৮৪ ডাঃ রণেজ্র নাথ দে 



৬৯৮৮ শীতল রায় ৬৭৭৮ বিমজ্গ কুমার পাল 

৫৮১২ এস, কে, চৌধুরী 



৬৫১৬ শ্যামল ব্যালাভশ ৬৫১৭ ন্তৃম্মিত। মুখা 

৭৭৭. হোঃ শরিফুগ কথিঝ, 



৭৯২৭ শিখ! বণিক ৬০২৯ দিলীপ কুমার লয়কার 

৭০৭২ মো: জামাগ : উদ্দিন 



নববধেরি দিন পঞ্জী 

১৩৮০ 

( ইংরাজী--১৯৭৩ - ৭৪ ) 

বিদেশে মিতাদের 

তারিখের সঙ্গে ইংরাজী 

গ্রকাশ কর! হুলি। স্সানাভাব 

বশত; পূর্ণ হতসরের প্রতিটি দিনের তারিখ 
উল্লেখ কর। সম্তব হুল ন।। 

দেশে - 

ভ্যা বাংলা 

তবিখ 

স্ববিধাৰ 

বাংল। মাসের পয়লা ও সংক্রান্তির 

সঙজে একাঙ্গশী; অমাবস্যা, পুমা এবং 

বিভিন্ন পবাঙ্গির তারিখগুলি ইংরাজী ভাবিখ 

সহ নীচে হল। মিতার! 

একটু চেষ্টা করলে সহজেই অনুভখিত 

তারিখ হিসেব কনে নিতে পারবেন। স্থাশ 

সন্কুলানের জন্তু বাংল! ও ইংৰাজী মাসের 

প্রথম বর্ণ এবং একাদশীর 'এ' অমাবদ্যার 

'অ' পূর্ণিমার 'পৃ' ও ছুটির "ছু? সাক্ষে- 
ভিক' চ্ছুরপে ব্যবহার কর! হয়েছে। 

উপ্লেখে কর! 

লিপি.--১৪-- * 

বৈশাখ £-- 

১লা বৈশাখ শনিবার ১৪ট এপ্রিল 

নযবধ ছু.| ৪ঠ। বৈশাখ মজলবার ১৭ই 

এপ্রিল পু. ৭ই বৈশাখ ১০শৈে এপ্রিল 

শুক্রবার গুডফ্রাইডে | ১৬৯ (শাখ ২৯ 

এপ্পসিল ঝবিবার এ. । ১৮৯ বৈশাখ ১লা 

মে মঙ্গলবার মেদিবস ছুঃ। ১৯শে বৈশাখ 

২ মে বুধবার ১১শে বৈশাখ 

(ই মে শনিবার অক্ষয় তৃতীয়।। ২৫শে 

বৈশাখ ৮ই মে মঙ্গলবার রবীন্দ্র জয়ন্তী! 

১৭শে বৈশাখ ১*ই মে বৃহস্পতিবার সীত। 

হবমী ব্রত। ৩*শে বৈশাখ ১৩ই যে 

রবিবার এ.। ৩১শে বৈশাখ ১৪ই মে. 

সোমবার সংক্রাস্তি। 

| 



নববর্ধের দিন পী "৮ ১৩৮, 

জ্যৈষ্ঠ £- 

১ল। জোঠ ১৫ই যে মঙ্গলবার, ৯র। 

জোষ্ঠ ১৬ই মে বুধবাক্স গদ্ধেশ্বরী পুজা। 

ওরা টজার ১৭ই যে বৃদ্স্পত্ভিবার পু:। 

১৪৯ জোক ১৮শে মে লোমবার এ*। 

১৬৯ বো ৩*শে মে বুধবার সাতিত্রীব্রত। 

১৮ই টঙ্গাষ্ঠ ১ল। জুন শুক্রবার অ,। ২৩শে 

জোর ৬ই জুন বুধবার জামাই যষ্ঠী। ২৭শে 

গোষঠঠ ১০ই জুন রবিবার ঙশহর।। *৮শে 

জো ১১৯ জুন সোমবার এ.। ২শে 

ট্যেষ্ঠ ১৫ই জুন শুক্রবার আানযাত্র! পু" হ.৩। 

আযাঢ় £-- 

১ল। অয শনিবার । 

১২ই আষাঢ় ২৭শে জুন 

১৫ই আবাঢ় ৩*শে ভূন 

বাস্ক ভব, নূর্ধগ্রহণ। ১৭২ আষাঢ় 

ভুলা সোমবার রখযাত্র। ছ.:/  ২৬শে 

আষ।ঢ় ১১ই জুলাই ৩০শ্যে 

আবাঢ় ১৫ই জুপাই রবিবার পৃত। ৩১শে 

আষাঢ় ১১ই জুগ।ই লোমবার সংক্রাস্তি। 

১৬ই জুন 

বুধব]থ এ । 

শনিবার অ. 

৯] 

বুধবার এ*। 

শ্রাবণ :-_ 

১জা শ্রাবণ ১৭১ ভুলা মঙ্গলবার । 

১০ই আাবণ ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার 

১৩ই শ্রারণ ২৯শে জুলাট রবিবার এ. | 
অ.। ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠ। আগষ্ট শনিবার 

লুন যী! ২৪:শে শ্রাণ ৯ই আগষ্ট 

বৃহম্পতিবার এ. ঝুজন যাতআা। ২৯শে 

শ্রাবণ ১৪ই আগষ্ট মঙ্গলবার পৃ. । ৩০শে 

শ্রা ১৫ই আগঞ্ট বুধধার স্বাধীনতা 

দিবল ছ.: 1 ৩২শে শ্রাবণ ১৭হ আ।গ 

শুক্রবার সংক্রান্তি। 

ভাঙা ৫. 

১৮ই আগষ্ট শনিবার । 

৪ঠ। ভাত্র ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার জগমাষ্ট্রমী, 

চ.:1| শষ ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট শুক্রবার 

এ. | ১১ই ভাদ্র ২৮শ আগষ্ট মঙ্গলবার 

১জ। ভাত্র 

অ.। ১খই ভাদ্র ওরা সেপটেমবর লোমবার 

চর্গটাষষ্ঠী। ১৯শে ভাগ্র 

রাধাষ্টুমী ব্রত | 

ধই সেপটমবর 

২২শে ভাড ৮ই 

শনিবার এ। ২গুশে ভর 

বুধবান পূ. । ৩১ ভাঙ্র 

মোমবাক বিশ্বকল্মা পু, 

বুধবার 

সেপটষবর 

১২৯ সেপংটেমবর 

১৭ই মেপটেমবর 

সংক্রান্তি । 

আশ্বিন £--. 

১ল। আর্থিন ১৮৯ লেপ্টেমবর মজার । 

(ই আর্বিন ২১শে সেপটেমবর শনিধার 

এ. । ৯ই আগ্বিন ২৬শে লেগুটমধর 
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সহায়! টা] 
চৈ বুধবার অ.। ১৫ই আশ্বিন 

২র। অক্টোবর মঙ্গলবার গান্ধীর জন্মদিন ও 

দুর্গ ষষ্ঠী, ছ.: । ১৬৯ আশ্বিন ৩র। অক্টোবর 

বুধবার মন্থাসপ্তমী, দঃ । ১৭ই আশ্বিন 

৪ঠ। অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহা অষ্টমী চ.:। 

১৮ই আশ্বিন ৫ই অক্টোবর শুক্রবার মহা 

নবমী, ছ্,ঃ| ১৯শে আশ্বিন ৬ই অন্টাবর 

শনিবার মহ শমী, ৮১ । ২১শে আশ্বিন 

৮ই অক্টোবর সোমবার এ, | ২৪শে আশ্বিন 

১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার লক্ষমীপূজা ৮: 1 
২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর শুক্রৰ।র 

পৃঃ। আশ্বিন ১৭ই অআকটোবর 

বুধবার সংক্রান্তি । 

৩০ 

কাতি“ক £-- 

১ল! কাণ্ডিক ১৮ই অক টোবর বৃহস্পন্তি- 

যার । ৫ই 

সোমবার এ.| ৮ই কার্তিক ২৫শে অক.- 

টোবর বৃহস্পতিবাত্র কালিপুজা চঃ1 ৯ই 

কারিক ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার অ:। 

কাতিক ২০শে অক্াটাবর 

১*ই কারিক ১৭শে অকটাবধ শশ্বাক 

ত্রাতু দ্বিতীঙ । 

বিবার জগছ্ধাত্রী পুজ।। 

৬ই নভেম্বর মঞ্জজনার এ | 

৯ই নভেম্বর শুক্রবাদ্ধ রাসযাত্র।। 

কাডিক ১*ই নভেম্বর শপিবার় পৃঃ। 
শানকের জগ্মদিন ছ,/ ৩*শে কাক 

১৮ই কাতিক ৪ঠ1 নভেম্বর 

২০ কাতি'ক 

১৪শে কাড়ি 

২৪/শ 

গরু 

১৬২৯ নভেম্বর শুক্রধার কাতিক পুজা, 

সংক্রান্তি । 

অগ্রহায়ণ :-- 

১৭ই 

২০শে নভেম্বর 

১ল।! অগ্রহায়ণ নভেম্বর শনিষার 

৪ঠ। অগ্রঞ্ঠায়ণ 

৮হ অগ্রহাক্জণ ১৯৯শে নভেম্বর শনিবাক 

২*শৈে অগ্রহায়ণ ৬ই ডিসেম্বর 

বৃহস্পতিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ ১০ই 

ডিসেম্বর মোমবাঞ্ধ পৃঃ চন্দ্রগ্রহণ । ৩*শে 

অগ্রহায়ণ ১৬ই ডিসেম্বত রবিবার সংক্রান্তি | 

মঙ্গলবার 

এ, | 

| 

এ, | 

পৌৰ £-- 

১জ! পৌষ ১৭ই ডিলম্ববর ফোমবায়। 

851 পৌষ ২*শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এ, | 

৮ই পৌষ ১৪শে ডিসেম্বর সোমবার অ। 

৯ই পৌষ ২৫শে ডিসেম্বর মংগজবার 

বড়দিন ছ,:| ১৫ই পৌষ ৩১লে ডিসেম্বর 

সোমবার বাস্ক হঙ্গি ডে! ১৬ই পৌষ 

১ল। জানুয়ারী মংগলবার নিউ ইয়াস 

ডে, ছ.ং। ১৯শে পৌষ £ঠা জানুযারা 

শুক্রুধার এ. । ২৩০ পৌষ ৮ই জানুয়ারী 

মংগলবার পৃঃ | ২৯শে পৌষ ১৪ই জানু 

যারী সংক্রান্তি! 
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স্াঘ; ৮ 

১জ। মা ১৫ই জানুয়ারী মংগলবার | 

«ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী এ | ৯ই মাথ 

১৪শে জানুয়ারী বুধবার অ. নেত্তাজীর 

জগ্মদিম ছ,:| ১৪ই মাঘ ১৮শে জানুয়ারী 

সোমবার সরন্বতী পুজ1, ছ.১| ১৪ই মাঘ 

২৯শে জানুয়ারী মংগলবার শীতলা যন্ভী। 

২,শে মাঘ ওত ফেব্রুয়ারী রবিবার 'এ.। 

২৪শে মাঘ উই ফেব্রুয়ারী বুধবার পৃঃ 1 

২৯শে মাথ ১২ই ফেব্রুয়ারী মংগলবার 

সংক্রান্তি। 

ফান্তুন ১-- 

১ল। ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার । 

৫ই ফাল্গুন ১৭ই ফেব্রুয়ান্ী রবিবার এ:। 

৮ই ফাল্তুন ২*শে ফেব্রুয়ারী বুধবায : শিব- 

কাজি। ১*ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার 

অ.। ২*শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ সোমবার 

এ. 1 ১৪শ ফাল্গুন ৮ মার্চ শুরুবাধ 

পৃ. দোলযাত্রো দ্,১। ৩*শে ফাল্তুন ১৪ই 

মার্চ বৃহস্পতি বাক সংক্রান্তি । 

মাঙ্থুযের 

আন্তাকুড়ে ফেলে দিতে হবে! 
জীবনটাত আর মাটির ৰালন নয় 

চৈত্র £- 

১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ শুক্রবার | ৫ই 

চৈত্র ১৯শে মার্চ মংগলবার এ. । ৯৯ 

চৈত্র ২৩শে মার্চ শনিবার অ-.। ১৫ই চৈত্র 

২৯শে মার্চ অশোক যণ্ঠী। ১৬ই চৈত্র 

৩০শে মার্চ শনিবাক বালস্তীপূক্জা। ১৭ 

চৈত্র ৩১শে মার্চ রবিবার অন্নপূর্ণা পৃঞ্জা। 

১৮ই ঠৈত্র ১লা এপ্রিল সোমবার” রাম- 

নবমী ব্রত । ১৯শৈে চৈত্র 

ংগলবার দশমী । ২০শৈে চৈত্র ওরা এপ্রিল 

»১৩ন্যে চৈত্র ৬ষ্ট এপ্রিল শনিবার 

২ এগ্ঠিল 

বুধবার এ. । 

প.১।  ২৯শে চৈত্র ১১ই এপ্রিল শুক্রবার 

৩*শে চৈত্র ১৩৯ এপ্রিল 

৩১শ চেত্ ১৪ই 

সংক্রান্তি । 

গুডফ্রাইডে ছ, | 

শনিবার নীলের পুজা। 

এপ্রিল রবিবার চড়ক পুজা, 

মস 

ঘে একবার এটে। হলেই তাকে 

স”বিবেকান্দ 

সংগ্রাহক 2৮ ৬৮১৭ অ্চন অংকর 

১ 
পার

ার 
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১২৩৮০ 

এই বিজ্ঞানে যুশেগ মান্থুষ ভাগা- 

চক্রকে ডাপক্ষা করতে পারে না। আরও 

কি করেই বা উপেক্ষা করবে? সঠিক 

রাশি জাগ্নতর কোষ্ঠী ফলাফল এমন 

অনেক আধ পগোবিক ও আধিভোৌস্তক 

বিষ মান্রাষর প্রবাহমান জীবন ধাথায় 

প্রতার [বস্তার করেছে যাকে কোন বুদ্ধি- 

মান মানব অবছেলা করতে পারে ন। 

আমর। নীচে গ্রাশি আন্রলারে বর্ষকঙ্প 

গ্রঙাশ করলাম। অভিজ্ঞ জ্যোডিরির্দ- 

গশর ভারা এই বধকল শিবপিত হয়েছে। 

মেষ »াশি 2--- 

আর্থাপাজণনের জন্চ বেশ কিউ, পরিগ্রাম 

করতে হবে|. মাঘ মআসের পর 

আয জটান্ীতে ভেমন 
তান 

গছ, হাড়বে । 

সিটি ৮৮ % ৫ ৮ ৭ 

বঙ্গ 

অশান্তি চ্গি কবে, ফলে বেশ কিন্ত, 

ব্যয় হবে। 

জাতের আশা নেইউ। শত পক্ষ নান। 

তাষ্ডাড। ভ্রমাণধ জনাও কি, লা 

হার । পাদান্তির আশ! করাত পাকেন। 

টোন মাপের পর পড়া শোনা মন 

বসবে তবে আশ্বিন মাসের খার ফল 

প্রঙ্গাশ পেলে কৃতক।ধা হবার সম্ভাবন। 

কম । মাতা, স্ত্রী, পত্র - কন্যার ম্বন্ছা. 

মোটামুটি ভাল। শিতার ভগ্ন স্বান্য্যের 

বিশিষ উন্নতি হবে। নিজে সার। বৎলরটি 

দৈ-হক নম্ুথে কাটাবেন! 

ধবষ রাশি ১ 

অর্থাগষ মোটামুটি বপে হবে। বাবসা 

মনোযোগ দিলে উন্নতি হতে পাকে 



রাশি অনুসারে ব্যক্তিগত বধ'ফল 

লটারীতে লাভবাণ হতে পারেন! আযাট 
মাসের পয় কর্মক্ষেত্র কিউ, অশাস্তি আসতে পারে। মাতা, পিভা, পৃত্র-কন্যা- 
দের ত্যান্থা ভাজ্ট যাবে। শিজের স্ব।স্হা মোটামুটি মন্দ যাবে না, তবে গুহা সংক্রান্ত রোগে মাঝে মাঝে ভুগতে পারেন | 

সত্াং স্বান্থাও লারা! বস স্থে কাটবে। 
স্্রীর সহায়তায় ধর্মের পথ সুগম ভবে। 
আবাঢ মালে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেলে 
আশাডিণিক্ত সাফল্য লাভ কঃবেন। স্বদূর 
জণযোগ আছে। 

মিথুন রাশি £-. 

সমগ্র বতলরটি নান। সমস্যার সম্মখীন 
হলেও ভালই যাবে বল। যায়। অথেণ- 
পাজন বেশ ভালই হবে। ত্রডারাওড কিছ, 
ক্ছি. সাহাযা ঝৰবে। ভাব নতুন বাসার 
ক্ষেত্রে বতলরটি বিশেষ ম্ববিধার নয়। 
লটাণীতেও তেমন লাভের অশা 
শত্রু বার বার আক্রথণ চালা পারে 
ক্স্তি কোন ক্ষতি হবে ন1| 

নেই । 

মাতার স্বাস্থা ভাজট খাতবে। তাবে পিতা শরীর ক্রমশ: ভেঙ্গে পড়বে। পুর 
কন্যাদের স্বাস্থ্য ভাগ যাবে না! স্ত্রীর বার বার রোগ ভোগের জনা কি, 

নিজের ব্রন 
বিছ্যাশিক্ষায় মনোযোগ আলবে। তবে মাঘ মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেলে আশানুরূপ ফল লাভ 

হবে না! 

ব্যতিক্রম হতে পাণ্েন। 
মোটামুটি থাকবে। 

ককট রাশি :-. 

বংসরটি অথণাগমের পক্ষে খুবই ভাজ । 
ভূমিজ দ্রব্যের ব্যবসানর লাভের আশ। 
মছে। আবাঢ মাস থেকে আয়ের 
মাত্র! বাড়বে । লেখাপড়৷ ও পরাক্ষার 
ফল আশাতিগ্ক্ত হুবে। 

ধূন্মর পথ নুগম হতে পারে। সুদ 
ভ্রমণ যেগ আছে। মাতার স্বান্থ্যুঃ উন্নতি হবে। পুত - কনা ও ভইদের 
স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। পিতার হ্বাস্থাও 
ভাল থাঞ্বে। স্ত্রার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ মন্যের 
দিকে যেতে পারে। পায়ে আঘাত লাগার 
দরুণ নিজে বেশ কিছু দিন শ্বয্যাশায়ী 
হতে পায়েন। 

সিংহ রশি: 

আঅথণাগমের লিক থেড় বংলরুটি শু 
বংলর বৃপে গশ্য। টজাড মানসিক পা 
অ.্াপাজন বেশ ছাঁজই ছবে। জটারীন্ে 



»ণশি আন্ুলশার 

প্রচুত পাভিত আশা 'আছে। বাসার 

ক্ষেত্রেও গ্রচব লাভ হতে পাতে । হারান। 

সম্পর্তিজক সন্ধান পেতে পাবেন। আয়ের 

তুলনায় বায় কম হতে পারে। 

জেখা পড়ায় মন বসার এবং পরীক্ষার 

ফল ভাল হবে। কম্ম ক্ষত্ে পদেোন ও 

হতে পারে। পুত্র - কন্যা, মাত, পিত। 

ও আীর স্বাস্থ্য ভ্তাল হল! যাঝ। নিজে 

পাকস্থলীর ও সর্দি 

দিন ভুগতে পারেন! 
ক্রণস্ত ঝেোগে কিছু 

কনয। রাশি £-.. 

পরীক্ষায় ন্কজের আশা আছে। 

ব্যক্ত সাহাযোে আথিক উন্নতি 

পারে! জটারীতে ক্ষছু প্রাপ্তি 

আছে। বিবাহে কিছু যৌতুক 

পারেন । ধর্শেই দিকে কিছু মনোযোগ 

আসতে পারে। পুত্র - কন্যাদের স্যান্ছ্য 

ভালই বল! যায়! 

কোন 

ঘটতে 

যোগ 

আশ্বিন মাল থেকে পিতার ব্যাস্থা 
ভাল হবে । নিজের ন্যান্থ্া মোটামুটি 
ভাল থাকছে মাঝে মারে চোখ, 
গল] ইত্যাদি রোগে ভুগতে পারেন। 

পেতে. 

বাকি বধ 

ভুঁজ। বাশি : -- 

বিদ্যাভাপে মন 

গরীদ্চাও 

আঅকুছু ভান 

ফল ভাঞ্ই হতব। 

ওখং 

বগ্ধদিক থ+ক 

জাত পাৰ । প্র বগুসার অধথাগম শত্ত,বা 

টি করছতে শঙ্কর । 

খেলাম 

সব কাজে বাধা 

জুতা লাভ 
নতৃন ব্যবলাঞ্ ক্ষেত্রে বৎসরটি 

জটাঝীতে বা 

হতে পারে। 

মববংলর নয়। 

ঞ্ছি 

শিভ। মাঝে মাঝে হ্ানাবিধ 

ভূগঙ্ে পারেন। স্বাস্থ্য ভাগ্গ 
বা যায পুত্র - কন্টাদের ্যাস্থ্য 

মোট।মুটি ভাল। স্ত্রীর স্ব স্য। ভেক্গ পড়তে 

পারে। নিঞ্জে হাদযন্্ পাড়ায় 

ভূগন্ে পাজেন.। 

জন্য 

মাজার 

না| 

ক্ছ.কাল 

বৃশ্চিক রাশি :-- 

অথণগমে কিছ, বাধা এলেও অর্থাগ 

মন্দ হবে. না। জ্টারীতে বেশ কিছু, 

লাভের আশ। আছে। গৃহ সংক্রান্ত ব্যাপারে 

মকদ'মায় জড়াতে পাতরেন | আশ্বিন 

থেকে মাতার স্বাস্থ ভালর দিকে 

মামল। 

মাস 

যাবৰে। 

স্যান্থয মঙ্গ বল! পর কন্যাদের 



রাশি অনুলারে 

যাষে না। শ্ত্রীর শরীর বিশেষ সুবিধার 

নয় । শ্রাবণ মাস থেকে নিজে সাদ? 

কাশিতে ভুগতে প্রারেন। স্ত্রীর সঙ্গে কিছ, 

মত বিবোধ হয়ে দেশাস্তরে যেতে পারেন। 

ধর্ু বাশি £- 

কি 

যায়। 

হতে পাবেন। বেশ 

ভালই হুবে। কর্ম/ক্ষত্রে কিছ, বাধা এলেও 

কোন ক্ষতির সস্ভতাবনা নেষই। 

নথ - শাস্তির 

স্মু- বংসর বল। 

লাভবান 

বতসঝটি 

ব্যবঙায় প্রচুর 

অথাগম 

থেকে 

ভাইদের সঙ্গে কিছ, মনোমালিনা হতে 

পারে। বেশ 

যোগ আছে। পিস্তা, পুত্র « 

কন্যাদের শরীর ভালই যাবে। নিজে 

ক্ছি,দিন শিরংপাঁড়ায় ভুগতে পাবেন। লেখ। 

পড়ায় সাফল্য 

কয়েকধাও 

স্ত্রী, 

দেশ অভমণের 

মাতা, 

আঞজন করতে পাঞেন। 

মঞ্কর রাশি £-- 

লেখাপড়া আশাডিগিক্ত সাফলা অঙ্গন 

আঅথাপাজনের পাথ নান।- 

বিধ বাধ। ফ্ৰ 

বিষয়ে সাছাব্য পত্র - 

কন্যাগেক স্বান্থা মোটামুটি ভালই যাবে। 

পিও। স্বাস্থ্য অবন্তির দিকে 

করতে পারেন। 

আসত পাে। ভাইও! 

করবে। মাত।, 

ও আও 

করতে গ্বে। 

ব্যক্তিগত ববধকল 

ধেতে পারে । নিজে নানাবিধ পড়ায় 

ভূগতে পারেন এবং পেজন্য কিছ, ব্যয় 

বেশী হতে পারে। 

কুপ্ত রাশ 2 

অথ্1গমের পথ কুম্ুমান্তীর্ণ। বংলারের 

প্রথম দিকে আর্থর জন্য ৫5,» পরিশ্রম 

থেকে ব্যয়ের মাত্রা 

সব“ বিষয়ে সম্মান 

জেখাপডায় মনো 

আয়ের 

বেশা পারে। 

জণভ করতে পায়েন। 

যোগী না হলে পরীক্ষায় সাফল্া অর্জন 

| সম্ভব গুহ সংস্বাবের 

যোগ আছে । মাতা, পত্র * কন্যা, পিতার 

স্বাস্থ্য যায় ন!। নিজের 

শ্লেম্স। রোগে মাঝে বোঝে 

ভূগতে পারেন । 

হতে 

কর। ছুবে না। 

মন্দ বলা! 

জাতীয় কোন 

মীন রাশি 2 

বসরে অর্থোপাজ/ন বেশ ভান্তই 

ভাইএাঙ বেশ কিছ, সাহাযা 
'এ 

হতে পারে। 

করবে। 

পত্র - কন্যার বিবাহ যোগ আচ্ছে। 

পেত পায়েন। পরীক্ষায় 

আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন | 

লীড়াদিত কিছ, 

ব্যতিবাস্ত হতে পারেন! 

ধন পথে মন বলতে পারে। মাতা, 

শিত।, স্ব.স্থ্য ভালই যাধে। বর্ম- 

ক্ষেত&রে বি, গোলযোগ চৃতি হতে পায়ে 

গুপ্তধানের সন্ধান 

পে - কন্যাদের জন্য 

স্ত্রীর 



- নববষের 

পুরুষ ও প্রকৃতির বিভৃ্তি মেশানো 

জীব, জগত ও বিশ্ব চিরকাল ভাসমান 

রয়েছে অন্তহীন কালের পায়াবারে। এই 

মহাকালের গর্ভেট একদিন পুরাপ্তন বৎসরের 

জীর্ণ, ক্রান্ত রাত্রি ঝড়ে পড়ে পিযত্তির 

নিষমে। সেক অত্তল স্পশ্রখী গর্ভ থেকেই 

সেইক্ষপেই জন্মগ্রহণ 

অতুযুজ্ল ঘশ। আকাঙ্খার সম্ভাবনায় পৃণ 

নধৰর্ধ। ১৩৭৯ ৰিদায় 

যথারীতি, গৌরবে আবিভূত হোলো 

বজ্জবাঞ্িত : ১৫৮*। নবারুণরাগে ঝ»জিত 

নববর্ধের লুপ্রষাতকে জানাই আমাদের 

ওরে আর একটি 

বঙ্জগাবা নিলো 

অন্তরের অভিনন্দন । সেই সঙ্গে সংঘের 

মিভাভাই - বোনদের, গ্রাহক, অন্ধ গ্রাহক 

ও পুঠপোষকবৃন্দকে জ্ঞাপন করি অকুণ্ঠ 

শুভকামনা । 

ভূত ভবিষৎ ও বর্তমান - এই 

তিনটি বন্দর অত্তলাস্ত কালসিম্ধুকে সঙ্গীহিত 

যেখেছে জীব ও জড়ের জগতে । ইতিহাসের 

অভিজ্ঞত। নিয়ে ভূত কল্পম। যোগায় 

ভবিষ্যৎকে, দক্ষ বাস্তকারের মত ভখ্ষ)ং 



বিশ্বদূতের আসরে 

বণ রেখার মাধামে রচনা করে অভীপ্সি 5 
বস্তর, রত্তমান তাকে বাস্থবায়িত করে 
অভিজ্ঞ কারিগরের নিপুণতার | 

ও অলোৌক্িকি ঘটনার পণ) 
শিয়ে এদর কারবার। ভূত্ত বা অতাঁতের 
বন্দর থেকে এত যাত্রা স্রক ও শেষ। 
শিশিএবিন্দু যেমন হাতের আড়ালে ধর্ণী- 
ভে নেমে এসে দিনের আলোয় ফুলে 
কুড়িকে ফুটিয়ে তুগতে সাহাযা করে, 
আতাতের অভিজ্ঞন্ত। পুষ্ট দৃষ্টি রশ্মিও ঠিক 
তেমনি ভবিবৎ - কপিএ প্রবেশ 
করে' তাকে প্রস্কুটিত 
বঙ“মানের শতদঙ্ে। 

লৌকিক 

মধেও 

কৃএ তো/লে 

আসলে অনার্দি কাল থেকে মহাকালের 
বুকু অভিনীত হয়ে আসছে বিশ্বলোকের 

“অহানাটক। ভূত, ভবিবৎ, অভ্াত . এই 
তিনটি কাল ভুলা মহানাটঞক্ের তিঞ্টটি 
মহাঅন্ক। অভীতর অজ্জিনাসনে বসে 

তাও 

প্রোথিত রায়ছে 

আছেন ভূঙনাথ মহাজের, শরে 

বিএাট জটাচত্র, সম্মূখ 

প্প্রলয় হও তিশুল । ভটাচক্রের ফাকে যাকে 
শিশ্চন্তে পড়ে আছ স্মতপুণ” অসংখ্য 

,মো6।ক। অনুর বিরাজ ঝর কৌদ্রেদ'প্ত 
কাতার কোখজে বস্তি £ আঅমুভলার়র | গেই 

ইসপয়রে ফুটে আছে অগশিত ব্বণ' কমল। 

১০ 

মঅঙ্জলাচরণ, 

কানাচে অনেকে 

আনে 

ভটাচ।ক্রের আন1চ - 

শুন্য চাক আত্মগোপন 
জায় | রিক্ত চাও ঠচতনাজন্রঙ্গ মক্ষিক। 
অনুন্য পথে উড়ে য'চ্ছচে প্রদ্মংটিত 'স্বণ” 

থেকে মধু লুঠ করবার জান্য। 
স্মাতপ্র্ট মধুঝাহী মন্দাকিনী 

তে ওঠ গ্নাগতের আগমন 
স্বর সপ্ততক বেজে ওঠ তাজ 
শান্দীপ ঠের রেশ গিয়ে জা'গ 
শীধ কেতেনে। কেঁপে ওঠে সে। 

তোতে শব ব্রন্থা। সুর হজ 
প্রস্তাবন]। েই প্রস্তাবনার বাণা- 

ওঠে স্বণ'কমন্ু বত্ত'মানের 

ক 

ঝমলের বুক্ত 

গআটা চক্রে 

ক্লান্ত 

বাতণনু। 

ভবিষ।তের 

জাশিয়ে 

মাইকের 

মৃত” 
মত সায়রে। 

হব 

মধুক্ষবা মন্দাকিশীর পতনষ্ীল ধার! 
খিন্দুত অবস্থান ঝরছে কালজাত খিল 
ব্যপুঞ্জ। প্রবাহিত বষণপুঞ্জের পলি থেকেই 
রচিত হচ্ছ প্রতিদ্িনক।র বিশ্বলোক । এই 
পৃথিবীর ভুম্ম যদি হয়ে থকে ছশ 

কোটি বৎসর আগে তবে আজ্রজের 

আথণাৎ ১৩৮০ - ঝ পৃথিবী বূপারিত হয়ে 

উঠ হুশ কোটি পৃথিখীত্য নিউডান 
ন্রািস দিয়ে। ১৩৭৯ - ও উপাদান 

১৫৮০ কে স্মধুন্কি ঝরে -সুজষে। তাই 
১৩৭৯ তু ঘটদাবজলাক সমক্ষার দুটিতে (দখ। 
প্রয়োজন । 



বিশ্বদুতের, "আসরে 

ঠাণ্ডা ও 'গরুমের টানাটাসিতে সেকালে 
যুদ্ধ দ্বানবট। বড় ক্লাস্ত ও বিমূঢ হয়ে 

পড়েছ। মাঞফ়িশণের সপ্তম মৌবহরের চোখ 

রাঙানি সত্ব বাংলাদেশ পাকিস্তানেও 

বঙ্জে মুষ্টি ফীক্ত করে বেরিয়ে এল । ঠ5নিক 

ড্রাগনের লেজের ঝাপটাও্ড বাথ” হয়ে গেল। 

ভিত্েতনামের রণাজ.এ শ্রিষ্কাঙ্গ - শকুনের 

বিশ্রাম চলজে। ছুচেো গিলে মাক্িণী 

ঢটোড়। দারুণ বিব্রত বোধ করচিল। 

এখন উপড়ে ফেগার চেষ্ট। করছে । ওদিকে 

সা? প সক হয়ে 

গেছে। নাউ ও কোটিগিন নিলে 

এছ জভুন্ধ ভ্রিঝ্ে।শ 

নেউজে কোলাকুলি 

নিক, সন. 

চিত হচ্ছে এর 

ফলে গোন্ঠী নিওপেক্ষ ভারত, মিশর ও 

যুগোশ্লোভিয়া তাদের শীতকে ঝালিয়ে 

চেষ। 

হলমানিতে 

যেোগাচ্ছে | 

নেবার আরব ইআয়েল 

ইন্ধন 

করছে। 

বাক সেপ.টেমবর 

ভাত 

চুক্তির 

কর র 

প|ক্জ্ঞানের অধ সিমল। 

সেতু 

মাকিণও 

হাউফেন টেনে মিন 

চেষ্ট। 

চেষ্টায় 

5] 

যে চলছিল, চীন, 
এগ্ডাস্তিক সেই হাইফেনটি জ.প্ু 

পৃথিবীতে শাস্তি আসতে 

বিজন আছে। 

হাত চলেছে। 

এখনও আনেক অগতট! 

১১ 

ক্রুমশত ছেোটি চায় 

ভেত অনবি্কফোহণের 

পর্ধিবাত * পক্িিক্ল্রনার 

আনুও 

কিন। 

'ঘআআাসছচে। খাধিলা 

সম্ভতাবদ। খুব লেশী। 

হকিমী গিক্তপায় 

ভবিষ্যতে বিস্ফোকতণ ঠেকানে। 

সে বিষিয়ে অনেকেরই সন্দেহ আ.ছ। 

যাবে 

ভারতবর্ধে ১৩৭৮ খ্যাতির যে সোনার 

চামচ মুখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, ১৩৭৪৯ 

ভাগ্য তা! 

বন্ধু উৎকট 

জর্জগিশ। 

বনে ০ চ্চার 

কেন গরীবী হাট যাচ্ছ, 

কারখানার ফটক খু?ল যাচ্ছ। 
বাঙ্ার ভ্রেষশ: 

রর সগুরব হয়নি । বজ্জযসানে 

ও জটিল সমস্যায় ভারত 

বক্তৃজায়, বাত? 

যতই চেবশ 

বেতারে গু 

স্স্ি 

1 ঘোষিত 

পপ বন্ধ কল- 

পট 1 তিণ- 

2 - 

বেকারকে 

সাদ] হই আসছে, 

ধন জগ্ত প্রায়। লুক্ষ লক্ষ 

চাকরা দেয়! হচ্ছে, দেশ থেকে বিভিদ- 

বিষ নিহশষ প্রায়, ধ্প্িব সাফলোর 

পথ ইতাদি। 

সবুজ 

কিন্ত আমরা এ্ঞ্ুলির কতট,কু প্রমাণ 

পেয়েছ? অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্যে 

প্রা হু 

যাচ্ডে। 

তুধ, 

গাধারণ মানুষের 

অন্তর হু. 
করল! 

চারদিন 

লজোহ।, 

বস্ত্র, 

ক্রংক্ষমতার বাইরে চলে 

রঃ 

চিনি 

ওউষধ গ্ুভৃতি 

দর 

কনে বে 

সু 
চি ডেল, মাং, 



বিশ্বদৃতের আসরে 

যাচ্ছে। ব। বাড়ছে ত আর কষছে হবে -- ভা নিয়ে এখনও মোড়লদের 
না। পুব বাংলার উদ্বাস্তদের সাহায্যের, মধ্যে পাযতাড! চজচে। শিক্ষিত বেকারদের 
জনয রিলিফ ষ্ট্যাম্প বার করে ভাক”- মধ্যে সামান্য কয়েকজন মাটিজাট। ও 
মাশুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। র্বাস্তা তৈতীী করার কাজ সামরিক ভাবে 
আজও ভাকে ভিন্ন অজুহাতে বজায় রাখ! পেয়েছেন! তবে এটা ঠিন যে বতণ্মান 
হয়েছে । 'গরীবী হটা' তে! দূরে থাক সরকার প্রাক্তন সরকারগুদি অপেক্ষা আনেক 
আরও পেড়ে যাচ্ছে। ধনীর চর্বি আরও বেশী ক্রিয়াশীল ও উন্নতিকামী। নবাগত 
স্কীতগ্ায় হয়ে উঠছে । দোলতখান। প্রশস্ত ১৩৮* কে সর্ববিষয়ে সাফল্য মণ্ডিত করে 
তর হচ্ছে। বদ্ধ' কলকারখানাগুলির মধ্যে তৃলতে হলে সরকার ও জনলাধাঃণ 
নঙ্গপ্য যে কগ্টটি সিংহদ্বার অর্গগমুক্ত উভয়কে একতে। গঠন মুলক কাজে আত্ম- 
করবার লৌভাগা আজর্ন করেছে, কীচামাল নিয়োগ কততে হবে। বঙ্গাকক ১৩৮* কে £ 
ও বিহ্যতের অভাব আশঙ্কায় ভাও বুঝিব| আমর। আন্তরিক অভিনন্দন জান।চ্ছি। 
রাহ,গ্রত্ত হতে চলেছে । বিভেদ বিষ 
যে দূর হয়নি বরং বেড়েছে তার প্রকুষ্ট 

প্রমাপ পাওয়। যাচ্ছে আলাম, অন্ধ, 
উতৎকল' ও মণিপুরে । শিক্ষার ধার কি 

ছেলে মেয়েদের এই যে প্রেমে পড়বার বাতিক, হালকা! রোমান্ল খোজার 
রোগ, এট! শুধু বাজে বই পড়ে বা বাজে পিনেমা দেখে জন্মে আ। বই, সিনেমা 
এসবের মারফতে কাচ! মনে বিকারের চাষ তো চলছেই __ সম্ত/। রোমান্ে মুড়ে 
বিষ ছড়ানো হচ্ছে। 

| - মাপিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংগ্রাহক :-- ৬৪৭২, প্রদীপ দাল।: 

লিপি-১৪-১ ১২ 



ক্ষম। 

মিলন কুঙ্গার ঘোৰ 
কজাাত। * ৭৬ 

দূৰ গ্রামান্তের এক অতান্ হরিদ্রে 

পরিবারের মেয়ে বন্দনা । অভিভাবক বঙ্গে 

তার হিধবা আর! আর ভু? চারটি অবর্সণা 

ও অপদার্থ ভাই, ভাগের অধিকাংশই 

থাকে গ্রামের বাইরে _ পঞ্সাপ্রক্ধের 

নগণা জীব হিসাবে । ডাদের অক্ষমতা ট 

ভাদেককে সংসান্ধ সম্বন্ধে উদ্গালীন কৰে 

তৃলেছে। বৃদ্ধ! মিলা কোন ওকে তার 

সংলাঝটি পরিচালন! করেন তাত দেওয়ের 

অনিচ্ভাকু্ড জানে। দেওুরটি হাওড়। 

শহরে 'বালিন্দা এবং বিস্তশালী হ্যক্তি। 

লোক পরস্পপর়ায. শোন) যায এহেন 

ভদ্রলোকের না আনে বিত্ব, লা আছে 

বাক্তিত্ব। অভ্িত্বট,কু বজাড় রেখেছেন 

গলার জোরে আর বৈভবট,কু বাগিয়ে 

চলেছেন ধনীদের পদলেছত কনে । যাক, 

দে কথা। লেই - ই ছরিদ্র পরিবাঝের 

মধ একদিন গিয়ে উপস্থিত হুর অভিষ্জিত। 

বৃদ্ধ। মহিগার ঘড় জামাই নির্্দলে& লে 

ঘনিষ্ঠ বন্ধু । নির্ঘলট জোর কছে অভি- 

ভিতকে নিট়ে গেজ ভার শ্বরবাড়ী --. 

গ্রামের ছুংস্থ পঞ্িবায়ের নি:স্ববপ দেখাতে | 

অভিষ্রিতকে ছেখে বৃদ্ধা হলেন মুগ্ধ। 

নির্মলের শ্রী বিমঙগা হো মোহিত । 

অভিজিতের সঙ্গে বিমলার হরি আগে | 

থেকেই পরিচয় ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন পরে 

অপ্রত্যাশিত ভাষে অভিজিতকে দেখে টু 

হালি মুখে এপিযে এজে। বিমল - বাংলায় 

বধু বুফ্ে ভার মধু নয়নে নীরব. তাষ! 

নিয়ে । হুতাশাচ্ছন্ন পরিবারের মধ্যে দেখ! 

ছিল খুশীর জোয়ার। 

_ অভিজ্রিতকে কেন করে বৃদ্ধার অঞ্জু 

সঙ্গ চোখে দেখা দিল হ্বপ্প. বিমলার' 

নারী সুগত বুকে জেগে উঠলে! আল।। 

উভন্ত নাবী নিদ্ভৃত হাদ.য ক্লক -্" 

জাল বোনা শুর হোল অভিজিতকে' 

হাড়ি॥ আহার কার হুক বাসনা, 

যে সংসারটি আবিক দিক থেকে হিপন্ত 



ক্ষন] 

আহং খর - যোঁথনা এক অবিবাহিত। 
, জারীর ছুংশ্চিস্তা বিমগ্র পেই সংসারের 

খন্িভাবিক! এবং শুভাকাম্ধীমদের জজ কি 
পারে ছলভি মুযোগকে আনাঙরে - আব- 
"হেলায় নু করতে! 

 অভিজ্ি্ভ কোজ্কাতার ছেলে। জান! 

আছে ভাব বংশ ০ পরিচিত । অজ্ঞানাও 
নয় ভার ব্যক্িগঞ্চ ইত্িভাগ। থাক - 

| সাণতায়। আচারে ব্যবহায়ে রয়েছে 
“ আভিজাতোর' প্রভাব মু হয়ে 

উপায় কি] ছুটি নানীর কান্তি ইউচচার 
লে গ্রাম অন্ত সব প্রতিবেশীদের 

'ছউতভেচ্চ। লোচ্চার হয়ে উঠলে! | ক্রমে 
. অভিজিতের কানে এসে পৌছল নেপথোর 
সু গুন -- যাঝ মধ্যে মিশে ওয়েছে 

স্আকান্ধিতদের নিভু হৃদয়ের ভাষ।। 

লা 

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিতে যখন সযস্ত 
| সংলারট। আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলে! 

তখনই ক্ভিজিষ্ভ একান্ত নিরালা় নিশ্মালকে 

প্রশ্থ করলে। _ বদ, বহুল গন্ধ পাচ্ছি! 
জি বাপার হে? লরঙগ ছেসে শিল্মিল 
' জালাল - ডবুরী সেজে সকলে চিস্তাঞ 

সাগরে ভুব দিয়েছে রত্ুটি উদ্ধারের 
আশায় ..কত্রিম গল্ভীত হযে অভিজিত 
পিশব,; হরে! ০ শথেও নন্ধাজ। এবং পথ 
ঈলবা? :প্রেরণ। নিশ্চয় তুমিই দিয়ে চলেছে। 

১৪ 

সকলকে ? 

কির্দল অমায্িক হেসে ব্ -- 

তোমার কথাটা! মিথ্যে নয় ভাই। তবে 

ঘর্দি ভোমার আপ্তি থাকে তবে আমিই 
ওজর সব স্বপ্রত অবসান ঘটাবেো। তুমি 

বিশষ বন্ধু? জেলো, তোমার 

বিরুদ্ধে আমি নিশ্চচই ওদের 

দেবো না। 

আমার 

মতে 

উৎসাহ 

অভিজিতেন্র নিশ্পল আবেগেত সঙ্গে 

হাত তুখান্বা জড়িয়ে ধরে 

জানি, তোমার উপযুক্ত ধন্দনা নয়। সংসারী 

মানুষ ছিসাবে একাতস্ত ন্যার্থপরের মতই 

তোমার কাছে অনুয়োধ করছি, বন্দনাকে 

গ্রহণ করে তুমি কি পারনা ভাই এঞ্টা 

নিঃন্যত রিক্ত পরিবারকে বাচাতে 1 জানি, 

ভোমাদের সঙ্গে আমাদের জাড় - ব্ণ 

- গোত্রে কোন মিল নেই কিস্তু আজগে 

যুগে ও লব সংস্কারের কি কোন মুল্য 
আছে অভিজিত? তোমাকে আমি চিনি। 

আমি জানি, তৃমি কোন সংক্কাকে মানে 

ন্বা। কথা দাও বন্ধু। একবার বলো 

তুমি রাজী আছে? -- অভিজিত নীরবতা 

মধো দিয়ে নির্লকে এনিয়ে দিগ লমর 
চাই হিবয়টা চিস্তা ওরতে। 



অভিটিডত় চিতা করাজা সবাগ্রে জানা 

প্রয়োজন বন্বনাকে । নিশ্মলেক কাছ থেকে 

ব্দনণ সম্বন্ধে যতট,কু লে শুনেছে সেটাই 

ব্দনার একমাত্র পরিচয় নয়। হতে পারে 

বন্দনা গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে | হতে 

পারে তার যৌবন যঙখানি ছৃরস্ত, বূপ 
ততখানি নম্ম। সকল পুকবর কাষন। করে 

তার স্ত্রী হবে প্রুরমা সুন্দগ্জী, থাকবে তার 

প্র শিক্ষা। বারা লেইগাবে কামনা 

কৰে পুরুষকে | পছ্িপুণ বাস্তবে যদি 
মনেক্া - মিলন না ঘটে ভাহলে বাকী 

সব কিছুই অথহীন। 

জীবনে সবচেয়ে বড় প্রর্জোজন শাস্তির | 

বন্দনাকে আনন হবে ভাওই পরিপ্রেক্ষিতে । 

সে ছ্বাড। আঅন্যে তার কথ। বঙগতে পারবে 

না। ম্ভিজিগ্তক বন্দনার বঙ্গে আলাপ 

শুর করলে! । অআঅভিগ্জিতের মনের ভাব 

বুঝতে পেকে বাড়ির সকলে প্রয়োজনে অ- 

প্রয়োজনে বন্দনাফে পাঠাতে শুরু করলে। 

অভিভীতের ঘষে । মনেত দেউলে, আশার 

- গুধীপ জ্বালিয়ে শুস্ভানুধ্যায়ীমের দল 

প্রতীক্ষায় রইল শুভ - সংবাদের প্রত্যাশায়। 

সকলে একান্ত বিশ্বাস অভিজিত রাজী 

হবেই। চি 

১৫ 

অভিজিত অত্যন্ত হাল.ক! ভাবে নিজেকে 

মেলে ধরলে! বন্দগার কাছে! সহজ 

ভাবেই মে কথা - বার্ড শুরু করেল! 

বন্দনায সঙ্গে -- যাতে বন্দনার আন 

থেকে নারীর সঞ্ষোচ এবং 

দূর ছয়ে বাথ । ক্ষণে ক্ষণে হাপির ঝড় 

তুলে সে বন্দনাকে সহজ ক্ষরগা চেষ্ট! 

করলে! -- যাতে বন্দন! পরম নির্ভয়ে 

এন্াম্ত বিশ্বাসে নিজের ঘআঅব্যক্ত কথা 

ব্যক্ত কুণ্ততে পাকে। 

ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এক সময়ে অভিজিতের 

আন্তরিক প্রয়াস ছোল সাথন। 

জানালে! ভাজ জীবনের সংক্ষিপ্ত উত্চিহাস! 

জানালো, সে কি চায়।- 

খআদভ্রোনা সংশয় 

এবং 

ও কঝাহ্িনকে 

বন্দ লন! 

সাধারণ নানীঙ্গেরই একজন ছোজ 

বন্দন। | সহজ তাবেই তার দেহে এলেছে 

চোখে ভীড় করেছে ন্বপ্র,। মন 

ব্যাকুল হয়েছে - নীড় বাধবা হও 

বালনায়,। সমাজ'- সংস্কার এধং বাড়ি. 

জোকেছের শাসনের নাগপাশে আবন্ধ হয়ে: 

মে জীবনের সঙেরোটা বসম্তকে হুবিষহ 

যন্ত্রণা মধ্য পার করলো -- অসহায় 

অবস্হা! 

যৌবন, 

৮০ শিখি সত 

আর্খিক অনটন,. দৈহিক পীড়ন, নিক. 



দ্ি,প, আধাটিত অপহ্ান এবং নানারকম 
অশান্তির জাবানল ভার নিভত স্বপ্লকে 

পুড়িয়ে ভারখার করে দিতে লাগলে।। 
নানী মনের প্রয়োজন সকলে বুঝলেও 

গ্রতিকার করবার লাধা তাদের হোল না। 

হায় - হুয়ারে যৌবনের উত্তাল তর 

আস্ছড়ে পড়ে তাকে অন্কে বেশী ছন্ছিব 

করে ভূলল | বন্দন। নিজেকে আর সংহত 

রাথন্ে পারজ না| সমস্ত কিছুর বাধন 

ছি করে দে সকলের অলক্ষ্যে নারণ- 

হাদয়ের দ্বার খুলে চিজ গ্রামেরই এক 

যুবকের সাযিধ্যে। আকর্ধণ মানুষকে যতখানি 

অন্ধ করে তোলে, যহতখ।নি ভাথাবেগে 

দুটিকে নিয়ে যায় "৮৮ এক কথায় বতখা নি 

হব করে ভোলে আগ্ড কিছুতে সেটা 
গন্ব ছয় না। জীবনের আভিজ্ঞত। দ্বারা 
এই ম্বীঝায়োক্তি বন্দনারই। 

যুবকটির না আছে রূপ, না আছে 
শিক্ষা, না আছে সম্পত্ভি। শুধুমাত্র যৌবনের 
আকর্ধণে আন্ধ কষ্ধে বন্দনা হান্ালো তার 

অড়ীত্ব। আবিবাকিতা অবস্থাতেই সে হোল 

আলা | কষ়েক মাসেও মধোই সে 

ফেখগ ম্বভ - সন্ভানে মা। বাতের অন্ধকারে 

হন্দনার সেই ভাত ও ফলিত কাছিনীকে 
চাপা দিয়ে দেওয়া ভোজ হাটির ভঙ্গায় -. 

যখন গ্রংর্ যান্ষ গভীর দ্বুষে আচ্ছর। 

শিশি -+১৪-১ 

বন্দ্া আজঙ স্বপ্প রেখে চলেছে গেই 
দিরুদিই যুবঞ্টিকে ফিরে পাবার আশান্ত। 
বন্দনা আজও তাকে ভালবাসে! বন্দন। 
একছার যাকে দিয়েছে ছে * অনেক 

পবিত্র সস্তার ভাকে আমর প্রত্যাথথান কনা 

কি চে! 

যুবটি বঙ্দি ভাকে প্রতাতণ! করেন 

সে কি করে পারবে তার সঙ্গে ছজনা 

করতে! দে যে নারী। ভালবাসা 

তার শ্রেষ্ঠ সম্পর্ । তারই জোনে বন্দনার 

বিশাল ছুধকটি একদিন তার কাছে ফিরে 

আঙলবেই। সেই শুঙক্ষপটির আশায় হল্দনা 

কয়ে চলেছে সকঙজের লন - গঞজন। জন 

অভিশাপের ঘ্বণা - যন্ত্রপা। 

কিন্ত কোথায় লেই হারিয়ে যাওয়া 

যুবফটি থাকে বন্দনা গুতিটি মুহুত্ত খুঁজে 

চলেছে তার শুন্য মনেন্স কিনারে । কৰে 

পাবে ভার সন্ধান ! কেষন ভাবে অপচ্ছত 

ছকে হল্দনার জীবনাকাশে আচ্ছল্প ঝলছিত 

কাজো খোয়।। কথন দেখা দেষে আশার 

আলো সংকেত বনানার স্বপ্ে - গড়! 

ঘরে আজিনায় ] 

অভিজিত নিজের যনেই লেইসব প্রণোর 

উত্তর খুঁজতে পিয়ে অন্যমনন্ক হয়ে পড়ে- 

ছিল। নির্দলেছ ছাতে॥ মহ্ স্পর্শে ভিজিত 

৯ 



চগ্রকে উঠলে! । নির্মল ছেলে হজ - 

কিপের এড ভাবন। বন্ধু? 

ভাখনার কি 

ভাবছিলাম হলন্দপার 
অভিজিত জানালে! -- 

শেষ আছে নির্ঘজ? 

কথ। | 

নির্ঘল তার লাশে বসে পড়ে জানতে 

চাইলো _+ কেমন, লাগছে আমান শ্যালি- 

কাকে? 

খমভিজিত বলল -- ভুষি কি যোমাঙ্গের 

কথ। জিজ্ঞাস! করছে! নির্মল? দ্যাথে।, 

এখনও সেদ্দিকট। ভেবে দেখবার সুযোগ 

পাইতরি। আমি ভাবছিলাম, একট। শংন্য 

মনেজ্ হস্ত্রণার কথা, ব্যথার কথ।? প্রতীক্ষার 

ঝথ।। বন্দনা যে ছেলেটিকে ভালবালে 

তান কোন সন্ধান তোমর। রাখে? 

অভিজিতের প্রশ্ে নির্মল পাথরের মত 

ঠাণ্ডা হুক গেল । কিছুক্ষণ পরে ধার কণ্ঠে 

লে জানালে। -: বন্দনা কিছু জানায়নি? 

অভিজিত হেসে রজল - বন্দনা 

নিজেই তাকে খুঁজে চলেছে । এচোনা, 

আমব। লকঙজে মিলে বন্দনাকে একট, 

লাছাষা করি । 

সিরকা ১৪৮১ 

নির্মল গস্ভীরভাবে বলা -- যাকে, 

খুঁজতে ঢাইছে! ভার পরিচয় আগে জেলে 

নাগ জভিিত। | 

অভিজিত ছেসে হজ্জ -- জেনেছি 1. 

নিশ্মল উত্তেজিত হায় বজজল সস কি 

জেনচেো 1? কতট,কু জেনেছে।? হট 

জজেনেছো তাজ মধ্য অন্কেখানি ত্য 

চাপা পড়ে আছে । আমি সেই সতাট্টাই 

তোমায় জানাবে! | 

__ সমন মণ আমিই তোমাকে বৰ 

জানাভাম। কিস্ত বন্দনা যখন নিজের 

থেকে শুরু করে দিয়েছে তখন হাকাট,কু 

আমাকেই শেষ করতে হবে। 

অভিজিত বলল 

হবেন নির্মল । বন্দনা] ভাজ স্বংকারে 1" 

তেই সবকিছু আমাকে জানিয়েছে। 

- তারও প্ররয়াজন 

নির্মল অধাক হযে বলল -- বন্দন। 

স্োোঙ্নাকে সব আনিষেছে!? 

অন্িভ্তিত হেসে বলল -_ খুব আ্চর্ব 

হয়েছে। যেন? ঝোম্যান কা।খলিক,ব। বলেন, 

করলে ভীবলের অংদ্ধাত পাপ 

বন্দন। অশিক্ষিত। হলেই লে 
নফল, 

হু সছর়। 

১৭ 



ক্ষম। 

লম্পূর্পভাবে নিজেকে কনফেস করেছে __ 
লরলভার গুণে । 

অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ির সকলের 

কানে গিয়ে পৌছল বন্দনা _- অভিজিতের 
আলোচন! প্রসঙ্গ । ইপিত ইচ্ছার সমাধি 

হুচ্ভে দেখে সকলেই মদীয়।! হয়ে উঠলো 
অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে! ৰন্দনাকে 

সকলে যণ্ডই অন্ুশালনের বাধনে বাধতে 
চাইলে! _- তার মানসিক পরিবর্তন আনতে 

বন্দনা! ততই হয়ে উঠলো হ্রার, হুরস্ত। 
সে অভিজিজের ঘরে যাওয়াই বন্ধ কনে 
দিল। বাড়ি আভান্তগীণ আবহাওয়া 

ক্রমশই হছৃঃশ্চিন্তাতত ভারাক্রান্ত গ্ধয়ে উঠলো 
স- বন্দনার ভবিষ্যত চিন্তা করে। 

মুখ মানুষের মনের দর্পণ। অভিজ্জিত 
সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝাতে 
শারলে। তাদ্েক্স মানসিক অবস্থা । নির্াপ- 
কে সে এক সময়ে জানালে -- ভুল 
নিম্মল ভুল! তোমরা সকলে 

ভুল করে চলেছে । ওপর 
জি মানপিক পরিখতন 
অন] যায় না। এতে ফপ বিষময় হয়। 

মনের 

করে কারও 

নির্মল বুঝতে শারলে!। বাড়ির নেপথা 
কথাপকথন অভিজিতের আর অঞ্জান। 

নেই। সে কম্পিতন্বরে বলল -- বন্দনা 

১৮ 

মারাতঝক 

চাপ 

মরবে ওর মৃত্যু কেউ ঠেকান্ডে পাছে 
ন|। 

অভিজিত ম্লান ছেলে বলল -_ বন্দনা 

আমাকে ভাজবামতে পান্তল না বঙ্গে 

কি তোমরা সকলে ওর মৃত্যু কামন। 

করছে! নিশ্মল ? 

আবেগমিশ্রিত কে দিশ্মল বল -- 

বন্দন। জানেন! ভালবাস। বলতে কিঝোঝাযা। 

মোহগ্রস্থ হয়ে ও ছুটে চলেছে অন্ধকার 

গহ্বর দিকে । মারাত্মন্ত ভুলের যে ক্কি 

ভয়ঙ্কর পরিণতি সেটা যদি লে বুধতো 

তাহলে এবার শিঞজেকে সে নংযত 

করতো । এখনও সেই ছেলেটির মোহ 

ওর কাটোন। কিস্তু কলগ্ক কি চপ 

থাকতে পারে? স্টেো! প্রকাশ হবেই। 

তখন কে এ হততাগীকে গ্রহণ কনবে 

বলতে পার? একমাত্র তুমিই লারতে 
তার এই কলক্ষকে তোমার মহত্বর স্বপয়ের 

স্পর্শ “দিয়ে ধুইয়ে দিতে । সে যখন 
তোমাকেই স্বীকার করতে চায়না ভখন 

ওর মতুযই শ্রেম্স। বাড়ির সকলে দিন 

রাত প্রার্থন। জানাচ্ছে, হতভাগী মরে 
আমাদের লকলকে শাস্তি গিক। 

স্" পির্নল কানায় ভেঙে পড়লে! । 



' চুর | 

অভিষ্জিত সাতৃংনার 

৮” জানিন।, ৰন্ন। 

পথে ছুটে চলছে কিনা! 

ভাপ বেঁচে 

বরে বল্ল -- 

লতি)ই ভূঙ্গ 

জানিনা; 

কোন 

পাপের 

জবনিনা, কলস্ছে 

মত মেয়ের থাকার 

কিনা! জানিনা, সে 

ভারে ভাবাক্রান্ত কিন ! 

দাগ তার কোনদিন মুছে হবে কিনা! 

হুষ্ধারে দাড়িয়ে নিভৃত বিবেক 

শুধু এই কথাই বলতে চায় _ সবক্ছুর 

উদ্ধে” জীবনেষ অভ্তিত্বটাই বড়। 

অর্থ আছে 

মানবিকতার 

অভিশাপ দিয়ে, তিরস্কার 

জানিতে, মৃত্যু কামন। করে -- 

জীবনকে ব্য” করে দেওয়াটাই 

বড় পাপ। ভুলের সংশোধন ভুলেরউ স্য্টি 

করে করা যায়না নির্সল ! 

হবে সহানুভূতি দিয়ে, 

এরজদ্ট ঢাই ধৈর্য, 

ছেনে। ঘৃণ। 

এনের 

সবচে 

বাচাতে 

ভালবাস। দিয়ে। 

ত্যাগ আর আন্তরিক 

এদের 

প্রচেষ্টা । যে, আন্ধের মত ছুটে চলেছে 

তাকে শাসন দণ্ড হাতে নিয়ে ভাড়। 

কলে সে আরোও জোরেই ছ,টবে। 

ভালবালার প্রদীপ জ্বেলে ভাঙ্গের মোহাদ্ব- 

ভার পথে আলে ঢেলে দিতে হবে। 

সেটাই ছবে মানুষের কত্তব্য। 

রজার আড়ালে দীড়িয়ে বাড়ির 

সকলে অভিজিত্তের কথ। শুনছিল। হঠাৎ 

বৃদ্ধ/ মহিলা প্রাণের আবেগে ঘরের 

ভেতর .টে এলে অভিজিতের ছঙভ১ ছটো 

চেপে ধরে অশ্র.ভরাকে বললেন - মা. 

হয়ে আশীবাদ কতছি 

হও । তুমি আমানের 

মানুবরূপী 
বারা । 

বাবা, তুমি স্যথী 

মত্ত গঞন্তীবের ঘরে 

দেবতা । দীর্ঘায়ু 

বৃদ্ধা ঘর ছেড়ে ০৬ 

মস্ত পতিবেশের 

বিবাদের 

তুমি হও 

বেঠিি 

গেলেন । ছ/ড়প্রে মধ্যে 

পড়ে কালো ছায়।। 

যেদিন্ন অভিজিত সেই সংলায 

বিদায় 

আবণের 

কাত 

থেকে 

নিলি চোখে 

ধন্যা । বিমলা অভিজিতের কাধে 

বেখে জানালো 

সোদন সকলেও 

- ভাটি, তোমাকে 

যেতে দেবো না বলবার অধিকার আমাদের 

নেই জানি । তবু - তবু পারতো এই 

অসহায় মানুষগা এতদিনে মুখ ফুটে 

তোমাকে যা বলতে পারলো না €সচ.কু 

তুমি তোমার অন্তর দিযে বুঝে 

চষ্টা বিমলা 

চাপা গুমরে 

ব্মুঢ়ু 
অ(ভর্জিত 

দেখছি না, 

নেবার 

করো । অচল 

দিয়ে | 

আবজ্থায় 

আনতে 

, চোখে 

উঠলো । কিছুক্ষণ 

দিয়ে খাকবার, পর 

চাইলো -- বন্দনাকে 

সে কোথায়? 

ভোস এলা 

চাপা! কান্না 

এর উত্তরে, বাতাসে 

প্রতীক্ষি হৃদয়ের 

ভেতর থেকে। 

এক 

ঘরে 

9$ 



আজ! 

নির্মলের শ্বশুরবণড়ি থেকে কিনে আলবার 

আগের পিন কথা প্রসঙ্গে অভিজিত 

সকজকে জানিযেছিল --. আমার মনে হচ্ছে, 

প্রচণ্ড শুন্যতার মাঝেই বন্দনা একটা 

মারাত্মত ভুল করে খলতে পাবে । বন্ধু 

অত হন্দনাকে আন্ততিক সংগ দিতে হবে। 
পহাস্থভৃতির স্পর্শে ওর মনের শ.স্যতাকে 
ঘুর করবার চেষ্টা করতে হবে। 

বিমঙ্গা বজাজ - দ্যাখো চেষ্টা করে। 

আমরা ত ছেরে গেছি, কিস্ত তুমি ত 
আসছে কালই কোলকাতার কিনে যাচ্ছো. 
কিভাবে চালাবে তোমার প্রচেষ্টা জেটা 

জানাও । 

অস্িজিত জানিয়েছিল - কোলকাতায় 

ফিন্েইে তোমাদের জন্য একটা বাড়ী ঠিক 
করতে হবে। লে বাড়িতে গিয়ে ভোমন্া 

ভোমাদের সংসার লাজাবে। আমি 

থাকবো তোঙাদের কলের প্রহন্ী হয়ে । 

বে পি জোমাদের সংলারে ফিরে 

আলবে শাস্তি সেপিন বন্দনা হবে শান্ত 

সংহত এগ ম্নালী প্রতিমা, দেই দিনই 

হবে আমার ছ.টি। 

আধার ভেসে যাব অন্য কোন ভাজা 

হাটের আজিনায়। আবার শুনবো অলস- 

ছার মানুবদেঞ হাছাকারেছ আভ্নাদ। 

আবার ভিড়িয়ে দেবো আমার ভাঙ্গা 

- তরী সেই ঘাটে। এই ভাবেই যেঙিন 

শেষ হবে পনের কাজ, যেদিন চুকে 

বাৰে জীবনের ছিসাব - নিকাশ যেগ্ছিন 

নিশীথরাত্রের তার! ডাক গ্েবে আকাশের 
গুপার থেকে সেইদিনই মানুষে উদ্দেশ্টে 

জানিয়ে যাব আমার শেষ - প্রথাম। 

বিমলার চোখ জলে ভরে উঠেস্িল 
অভিজিতের কথা শুনে | সে জানিতেছিল 

- ভাইটি, ভোষার শ.নাতায় কাদের দল 

শান্তি পাবে জানিনা তবে আমাছের 

মত্ত অসহায়াদের হল ভেঙে গুড়িয়ে 

যাবে । * রাত্রের গভীরতা ভউপলন্ধি করে 

সেদিন সকলে স্বপ্তিত ক্রোড়ে নিজেদের 

মেলে দিয়েছিল পছ্কস্পরে॥ উদ্দেশে রর 

»- বিদায় আনিছে। 

যে স্থপ্রভাত মানুষের মনে র্লাভির 

অবসান ঘটিয়ে এনে দেয় নোতুন জিনের 
প্রেরণা সেই প্রাভাতই যে বন্ধন করে 

আনতে পারে হুঃসংবাদ এটা সভ্য। 

অভিজিত নিপ্মোলের শ্বশুরবাড়ি থেকে 

ফিতে আসবার ভিন সপ্তাহ পরেই এসে 

পৌঁছল দলেই সংবাদ্ধ। হিশ্শপ ফোনে 

আনতে পায়লো - হন্গনাকে হছালপাগালে 

আনা হয়েছে অচৈছন্ত অবন্থায়। অবস্থা 



সহটোপযস | তুঃঙ্গংবাদ আান্মহকে ! যতখানি 

ঘাথাভত দেয় ঠিক 'তভখথানি হ্র্বল কর 

তোলে । সেই সমগ্ক সে "খুজে ফেরে 

এখন একব্নকে যার উর্শান্থ্তিতে চস 

কিরে পাবে ছৃঃখের মাঝ শক্তির শ্রেক্ষণ, | 

একট! কাজ উপলক্ষে ঠিক তখনই 

অভির্জিত ভগবানের প্রেরিত দূতের মত 

এসে উপস্থিত ছ্োল নিশ্মলের -_ আফিসে। 

ডবে যাঞয়া মানুষের মন্ত অভির্গিতকে 

আকড়ে ধরলো নির্মল । মুহূর্ত কয়েক 
নীরব থাকার পর অভিজিত দেখলো 

নিশ্নীলের চোখে জল। 

প্রশ্নের আগেই নির্জল উত্তর দিল __ 

বন্দন। চিওমুক্তির পথন্ডে গ্রহণ কণতে 

চলেছে শাসনের নাগপাশকে ছিন্ন করে। 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে স্” বন্দন। ভোর- 

বেল। ঢচ1 করবার আযফম্বোজন করে সকলের 

ভ্লোখকে ফাকী দিয়ে ছাদে ওঠবার 

সিডির মাঝখানে দীড়য়ে নিজেন সবাঙ্গে 

কেরোদিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে 

দিযেছিল। কিছুক্ষণ দহনে জঞ্জরিত হবার 

পর যন্ত্রণ। সহা করতে না পেয়ে দৌড়ে 

সিড়ি থেকে ঘরের 'দাগানে দাড়িয়ে 

চীৎকার শুরু কষে । সেই চীতৎজারে বাড়ির 
সকলে ছুটে এসে দেখে বন্দনার লার। 

দেহে আগুনের লেলিছান শিখা । কিং" 

'ন্ধাহিগুড কআবন্ছার কিছুক্ষণ থাকার পর 

নই থক ছাই ঘর থেকে দেশ 

শ্িতে আসে সভার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে 

আগুন নিভিয় ফেজে । জ্ঞাওপত তাকে 

অটৈতন্চ অবস্থায় কোলকাতার হাসপাতালে 

নিযে আস 

ঘভিজ্রিত 

হয়ু। 

শুধু প্রশ্ন করলো -- বর্তমান 

অবন্থ। 1 নিপ্মল জানালে! _ আশ নেই। 

অভিজিত মু হেসে বলল -_ বন্দনাঝ' 

গ্াততি আশা তভোমর। কোনদিন্ই ঝাখনি 

নির্মল । তোমাদের সঙ্গলের নৈবঝাশ্যাই বন্দনা র 

জীবনে এনে দিতে ৬লেছে চির মুক্তির 

সন্ধান । 

নিশ্থল জানতে চাইলে _ তুমি কি 

একবার যাবে হাসপাতালে? 

নির্মলের কাধে মুছু চাপ দিয়ে অভিদ্িত 

মান মুখে ৰবলল -_ কি লাভ বন্ধু? 

জীবন পথের 

তিলে ভিলে 

পাখয থেকে যাকে আমর 

বঞ্চিত করে এজাম কি 

প্রয়োজন মঝ্ণপথের যাত্রায় ভীড় বাড়িয়ে 

নিজেদের বঞ্চন। বাড়াবার? যেতে হয় 

তুমি হাও। 

দাও । 

২১ 

আমাকে একট, এক। থাকতে 



ক্ষমা 

ঘটনার দিন স্নেক পরে বন্দনা যাত্রা! মৃত্যু ঘটেছে তার জঙ্চে একমাজ্র দায়ী 

কষ্লেো। মত্র্ণলোক থেকে অমন্ত্যলোকেন্র মান্বষের অক্ষমন্তা আর মেকী সভ্য সমাজ। 

পারে -- এক অন্তহীন মহাশান্তির ন্িঃস্তনদ মানুষের জেঙ্ে যতক্ষণ প্রাণ আছে ভনত- 

ধ্বাঙ্গনে | ক্ষণই তে জানিযে চঙ্গে অভাব, অভিযোগ, 

স্বার্থপরতা আব হিংলা | দেতাবলাদের 

গল্পের যদিও শেষ কিন্তু বন্দনার মত পর দেই মানুয়ুই জানিয়ে যায় ক্ষম।। 

পিপাসার্ত আত্মার ক্রন্দন নিশীথ রাত্রের -: বন্দনা! আমাদের সকলকে কি ক্ষমাই 

নিভৃত আকাশে হয়ত আজও শুনতে জানিয়ে গেল! 
পাওয়া যায় এই সুন্দর প্ৃর্থিবীর আকাশে 

- বাতাসে । যে আকন্মসিক ঘটনার মধ্যে 

দিযে বন্দনার জীবনের অবসান হোল 

ভার মুঙ্গ হ্চনা! ও সমাপ্তি কি আকম্মিকতার 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ! 

স্বন্তম্্ বিবেন্ত কি স্বীকার করবে না 

আজ পধান্ত পুথিবীতে যতখলে! এ ধরণের 

বিবাহ প্রাত্যহিক সংসারের ভূমিকা, তাহা নিয়মাবন্ধ সংসারের অঙ্গ। 

বিবাহ এমন একটি পথ নিরেশ করে যাহার লক্ষ্য একমাজ ও সরল 

এবং যাহাতে প্রবল প্রবৃত্ত দন্থ্যতা করিত প্রবল নিষেধ প্রাপ্ত হয়| 

সেইজন্য এখনুকার কাবা বিবাহ ব্যাপারকে তাহাছে্ কাব্যে বড় করে 

দেখাইতে চান না। 

রবাজ্রনাথ 

গ্রাহক ৬৬৪৬ লমরেশ মণ্ডল 

লিলি” ১৪ --১ ২২ 



মায়ার খেল। 

- শোভন বন্দোপাধ্যায় 

( কলিকাতা - ৭ ) 

জয় ঝাধামাধরৰ এ. 

(দাকানে পা দিয়েই ধ্যানস্থ হন 

শ্যামদাস | দেওয়ালে চাঙানে। দেব-দেবীর 

ভাবির তলায় দাড়িয়ে । এক এক কণে 

মাথ। ঠোকেন আব বলেন -- দঝা করো 

ঠাকুর, পা করে দাওড। এ তবসংসার 

থেক খণ্ড দাও । 

প্রসন্নচিপ্রে ক্যাশ বাক্সের সামনে বস 

আবার কয়েক মুহুর্ত স্মরণ করেন হু 

দেবন্ডে। কপালে ফোট।, 

লক, গলায় মাল। | 

রসে গদগদ। চোখ ছুটি চুলুঢজ প্রেম- 

কাল | 

চন শের লাকে 

তুঙসার ভক্ত 

পকেট চশমাটি 

দেন। 

পিকি। 

ফতুয়ার 

করে 

০৭কে 

বর নাকে সব্কার, হিলেবের 

খাতাট। দাগ 

থুরচটী। 
আবে, 

জম। 

এখ.ন। -: কথাটা শেষ নাকরেই সসঞ্রমে 
কালকের 

মাথ। চুলকাতে থা.ক সরকার । 

কেন! ঝোলানো চশমার ওপর দিয়ে 

তীক্ষ দৃষ্টি ফেঙ্গেন তিনি! 

আন্জ্ব -- হয়ে ওঠেনি - এই এক্ষনি 

করে দিচ্ছি। 

হাসন ফেলে রেখোনা সরকার। জম - 

থর্চ বাকী রেখোন!। 

সবাইকে ভাদের দেন! পাওনা বুকে 

নিতে দাও। আহা -_ গ্াধামাধৰ বলেছেন 

বলেছেন -_- 

ধারন দা! - গু ধীরেন দা -- কথাট। 

শেষ না করেই রাস্তা দিক তাকিয়ে 

ডোক গাঠন শ্যামদাস । দেখোতে। সরকার - 

ডাকটা শুনতে পেল কিনা ? 

ক ব্যাপার গো ডাকছিলে নাকি? 

সরকার ওঠার আ[গই ধীরেন সামনে 

এসে দাড়ান । কিছু বলাল? 

আজে হা কাল রাতিরে আপনার 

তত 



মাযার খেজ! 

বাড়ী গিয়ে জ্েখা পেলম না, তাই 
ছেলের কাছে সব বলে এ্োসেছি। খবর 

পেয়েছেন তে।? 

হ্যা হা্য/। -- পেয়েছি? তা কি 
ব্যাপার ছে! রাসলীলান্ত এবাম্স এতে 

ঘট। কেন? শুনল, - পাড়াশুদ্ধ নাকি 

নশেমস্তঙ্গ করেছে।? 

বিনয়ের 

আযষাগর সাধ 

হালি হামেন শ্যাসদাস। 

ঘর কডটকু জাদ। ? 

তার ইচ্চে। আপনাদের মতে! হৃ'চারজন 

বামুনের পারের ধুলো পড়বে গরাীৰের 

কুডেতে -- এই ব্দাঙধ কি। ভ| বন্ুন 

না, হুটে। কথা বলি -- 

ন! না -- তোমাঞ্গ এই কাজের সময় 

আবার -- 

বিস্ময্ে আকাশ থেকে পড়লেন 

এ গআ।বার কাজ কি দাদ! 

এই ছেলে খেলাকে কাজ 

যেপিন থেকে তার আ্রীচ্ণে 
শিজেকে নিবেদন করেছি সেদিন থেকে 

আর এই মায়ার খেলার মন নেই। 

হুচোখ বুজজলেই দেখতে পা দেহ খাধা- 

মাধবের ঢগ্ণযুগল। আহা, কি রূপ, কি 

মন ভোলান চোখ! মনটা কমন করে 

কাজ! 

গমদাল। 

সংসারের 

হজজছেন? 

ওঠে দাদা ভাবি, কতে! তুচ্ছ জিনিষ 
নিয়েই না সংলারে সবাই ভূলে আছে -- 

একটি লোক সসক্ষোচে সামনে এসে 
দাড়ায় । কথা থামিয়ে বিরক্ত মুখে 

শাামদাস বলেন ৮ এখব যাও আবাজ, 

বাবুর সংগে কথাগুলো লেরে নিই আগে। 

না না -- তুমি খর সংগে কথা 

বলো শ্যাঙদাল, খ্আানি উঠি। 

১৬ 

এযা, এখনি চলে স্বাবেন? বন্থুন না, 

গর লংগে এমন কিছু - না ভাই, এক- 

জনের সংগে একট, দণ্কার আ্ছে। দেখা 

না হলে - আচ্ছা । ক্সগত্যা রাজী হন 

শ্যংমদাস। সন্ধ্যে বেলায় যেতে ক্িস্তু 

ভূুলনেব না! সাড়ে ছটায়-কীত্তন বসবে । 

ছেলে মেয়েছের "আর বোৌ্দকে নিয়ে 
যাৰেন। আমি সকলের নাম করে 

এলেছি। রাঘ্তিরে গখান্ন থেকে একট, - 

আচ্ছা গো আচ্ছা, সথ্বাষউট যাবো । 

হাসতে থাকেন শ্যাদাল। এখন উজি - 

তাহলে । কেমন ? 

হ্যা, হত্গো আন্াাল,। কেোমার কি 



মারার খেলা 

হলার আছে? 

বাবুক্গী, আমার আর কটা পিন সময 

বলুলম কালকে? 

ঝাবুজী এইটট,কৃই আমার শেষ সম্বল। 

চাই, ভ্ারপরেই আপনার নদের টাকা আমার আর কোন -- সরকার, খাতাখানা 

শোধ করে বৰালাটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাৰো। হলো? হিসেব কখনো ফেলো বেখোনা 

বাবা, ও পাঠ চুকিপ়ে ঝাখাই ভাজে । 

তা কি করে হয় আবাল! কালকেই কখন যে কার সমর হয _- জয় 
তো বললম * পোনের দিন আগে ওটা রাধে, ভোষার লালা বোঝা ভার ॥ 
ফেরত নেওয়াজ সময় পান হয়ে গেছে। 

মিথ্যে ডো আরও ফেলে ঝাথতে পাবি আবার ধ্যানন্ছ হন হ্টামদাল। 

না বাৰা, তোমার বালা ডিম পাড়বে 

না। ভাই বেচে দিয়েছি । সবই ভো ২২২2. 

বিদ্ভা শিক্ষা নয়, চরিত্র হইতেছে মান্তষের সব চেয়ে বড প্রয়োজন 

ও বড় রক্ষা কৰ্চ। 

শপ ্পেপন্লাকু 

সংগ্রাহক -- ৬৬৯৭ যোপেজ্দ লারায়ণ রায়। 

ম্বেক্ষাচারের বিরুদ্ধে পুথিবীর সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম 

এবং অধশ্মের বিকছ্ধে ধশ্মের সংগ্রাম চিরকাল জয়ী হবে। 

লংগ্রাহক -- 

-- কাজা রামমোহন রায়। 

৬৬৯৯ মুণাল লামস্ত। 

৫ 



০শবগহএর 

- জ্রীজ্ঞানেঙ নাথ জায় 

( কলিকাত। - ৫* ) 

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেল। 
একট, জ্বর আঙ্জ ভাব হয়েছে। কোথাও 
যেতে ইচ্চে করছে ন। একটি গ্েলেকে 
পড়াতে যাওয়ার. কথা আজ। ন৷ পড়াতে 
গেলে নিজে পড়াও বদ্ধ। টিউশনি 
ক'ঙছেই কোনমতে কলেজের মাইনেটা 
জোগার করি। বসে থাকলে তো আর 
পেট: ভরবে না, তা শেষ পরাস্ত পড়াতে 

ওয়াই মনস্থির করলাম । ছাতটির 
অভিভাবজটিও বেশ ঝড়া ( কেউ,- কেউ 
বলেন কৃপণ )।| কে।নদিন পড়াতে না গেলে 
বেতনের কিছু অংশ কেটে রখেন। 

যত ফাঁকী দিয়ে পড়াই ততই সুবিধে । 
লেলেটিকে তাই কতকথুলে! অন্কেহ সমাধান 
করতে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। 
(বেশীক্ষণ স্থিত থাকাও আমার প্রকৃতি 
বিরুদ্ধ । কাছে একটি মানচিত্রের বই 

“পড়েছিল । সেটি হাতে নিযে পাতা 
উলটাতে লাগলাম । মনডিতে খুজে খুঁজে 

নভৃন নাম পড়তে বেশ যজা লাগে। 

সব অন্তত নাম! শুনে হাসি 
পার়। আপনাদের হাসি পায় কিনা 

জানিন1। তবে আমার পানর এবং বেশী 
করেই প্ায়। কয়েকটি নামের উদাহরণ 

দিই, যেমন -_ পটয়াখালি, বোয়ালখালি, 
বাশখালি, নোয়াখালি, সন্দেশখালি. কামার- 
খালি, কুমারখালি, সধুখালি, কাল,খালি, 
আরও কত থালি, যেদিকে তাকাই -- 
সেদিকেই খালি -- অসীম থালি। এই 
খালি জায়গাগুলো পুর্ণ ক'রে কবে যে 

আবার সলট লেকের মড় টাউন হবে 

কে জানে! এছড়া আছে গলাটিপা। 

মাথাতাঙ্গ', গাইবান্ধা, হাতীবান্ধা! ছাতী- 

পোতা, রাজাভাত খাওয়। প্রভ্ তি। 

গালি শুনেছি ইংরেজরা যখন এদেশে 

প্রথম এল তখন তার লক্ষ্য করল তে 

কয়েকটি স্থানের লোকের। বেশ পুওর 

১০ 
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শানগুলোর 

অর্থাৎ গরীব। 

নাষের শেষে পুর. কথাট৷ 

জুড়ে দিযেছিল মনে ঝাখবার ন্ুবিধেত 

ভান | সেসব নাম এখন উচ্চারণের দোখে 

হয়েছে -- কানপুর, নাগপুর, বিলাসপুর, 

সোদপুর প্রভতি। কে কোথায় 

হয়তে!। মাচ মেরেছিল, ভাই 

বোফ়ালমারি,। কৈমাজি, 

পুটিমারি, চ্যাংষারি, পিঙমানি।। 

ভাও। তখন 

কৰে 

নাম হয়েছে 

বোলসাপ্রে, 

সব মাছমার। শেষ হবার পর নম 

আর খুজে পাওয়! যায না, তাই শেষ 

পধ্যস্ত চিলমারির, মোয়ামারি এমনকি মেমারি 

নাষেরও স্থান খুজে 

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে 
হলদিবাড়ী, অপ্রিচবাড়ী. সললল।, রুইডাক্গা, 

রুটস্টের কুচি, শামুকতলা, পররপাড়, হরদেও 

ছ্যাদার ঝাড়, তপসীখাভা, চিন্িও বন্দর, 
বাইশগুড়ি, বৈরাগীর হাট, ভোভেয়ার হাট, 

গায়ের ফাটা । মজার নামের 

আর হয 7 

পাওয়। গেছে! 

০শেষ থেন 

ম্যাপের গুপর চোখ বুলাতে বুলোতে 

হঠাৎ একটি যায়গায় এসে থেমে গেঙ্গাম। 

যাযগাটি বাংলার বীরভূম জেলায় অবস্থিত। 
ম্বামটি একট, ধরণের । নামটি 

কোন শষের শবকৃত উচ্চারণও হতে পান্ডে! 

এই নামটি হয়ছে! *ব্যাউ,ছত্র' অআথণৎ 

অভুত 

লিপি ১৪-১ 

বেজছগ্জ 
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“ব্যাঙের ভাতা খেকে এসেছে, 

শকাটি হতে পাকে 'ব্যজছত্র । 

কিংব। খু 

এই যায়গাটির 
নামটি বেশ ওহলাপূর্ণ হনে ছল । আনট! 
কৌতুছলে ভ'রে গেল। 

ঘণ্টাথানেক পড়িয়ে নিজের আস্তানায় 
প্রত্যাবর্তন করজাম। পণ্ের চয্কাত় তে। 

তেল দেওয়া হজ এবারও নিক্েব চককায় 

তেল দেবার পাজ। -- তাই বই খুজে 

বসলাম । কিস্তু মন বিড্রোছ কঝল। 
তার বসবার ইচ্ছে নেই। মন তখনও 

বীরভূমে বিচরণ কর | পড়া আর হ'ল 

না। ইতিমধ্যে আদেশ এজ বাজারে 

যাবার । কী কেনবার প্রয়োজন ছিল 

মে নেই। মানত, শাকসবজি, ফলমূল 

কিছু কিছু এশে ঢেপে দিয়েছি রামাঘকে। 

জজেজে পৌছে যাকে লামনে পেয়েছি 

ভাকেই প্রিজ্ঞেশ করেছি যাযুগাটি সম্বন্ধে । 

কেউ শুনে হেসেছে, কেউ মুখ ফিরিরে 

চলে গেচে। তবে বন্ধু নামট! 
7০৯ ভার এক 

দূ সম্পরকে মামা সম্প্জি বদলি ছয়ে 

গেছেন । 

বেড়াতে 

হলে ছন | 

নিযে ওখানে 

ভূগল। "আনি 

এক 

বজলজে যে সেখানে 

তাকে নাকি ভার মামা সেখানে 

জা কবে 

আমার ভোৌতৃহল দেখে আমাকে 

ৰেড়াতে যাণার "০ কথ 

লঙজে সঙ রাজা হয়ে 

যাধার ঘন 



বেজছত 

গোলাম । যায়গা] শাস্তিনিকেতনের কাছে। 
বই ঠিক হুল, শান্তিনিকেতন হ'য়ে গুখানে 
ফাওয়! হবে। 

লগা! ছুটিতে আমর! বেড়াতে 
যাওয়া আগে টিউশনির 

কয়টা! বাকী ভ্িল ত্। নিয়ে 
নিলাম । শাস্তিনিকেঙনের দিনটি বেশ 
আনন্দে কাটল'। ভারপর সেই ঝহস্যপূর্ণ 
নামের যায়ুক্গাটি অভিমুখে জগুনা হ'লাম। 
ুপুরের দিকে বন্ধুর মাতৃলালয়ে পৌঁছলাম । 
মামা! তখন কাগজ পড়ছিলেন। বন্থুর 
মাম! বলে আমিও তার সঙজ্ে মামা - 
ভাগ্নে. সম্পর্ক পাতজাম। পথে - ঘাটে 
এ স্বকম মামা পেলে তো ভাজই হত়। 
পাঞ্যয়। যাজজন। বলেই হঃখ। হঠাৎ এভাবে 
পরিচিত ও অপরিচিত ভাগ নেদের আবির্ভাবে 
তিনি ভে। আত্মহারা । তবে আনন্দে কি 
মিরানন্দে আত্মহার] হলেন বল! শক্ত। 

. শ্রীদ্ের 
বেগ হঙাম। 

যে টাকা 

বিজ্েলে শহর গেখতে বে 

শহরে যেখানে বাজারট। 

ধেখানে বেশ বড় এবং সাজানো গোানে। 

একটি রেট দেখন্ে পেয়ে চক 
পড়লাম । কিছু খাবার এর অডার দিয়ে 
সহঞ্জনে গল্প করতে শুর করলাম । ঝেছ- 

রেন্টটিতে মন্দ ম্প্দর কয়েটি ছবি 
'বাধানে। রয়েছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে 

লেদিন 

লাম তুজানে। 

লিপি, ১৪ ১ 

খেয়াল 

বাধানো কিছু উদ্ধৃতি। চ। 
সেগুলে। পড়ছিলাম -- 

খেতে খেতে 

শুনরে মান্ত্রষ ভাই 

সবার ওপরে মাস্ুষ সঙ তাহার 

উপ্রে নাই। 

এ রকম ত্মারও আনেক। হঠাৎ একটি 

লেখ আমার দৃষ্টি আকরণ ক'রল -- 
মহাধনী মহাজন, যে ব্যবস। করে গ্রহণ 

হয়েছেন প্রাত: স্মরণীয়, 

সে ব্যবস। হানে নিয়ে পূজোর চাদ। খরচ করে 

আমকাঙ হব বরণীয়। 

এই উদ্ধতিটি আমি কোনদিন পড়ি 
নি বা শুনিনি। ভবে এ রকমই একট 

কি, একবার ঝোথাও শড়েছ্িলাম বঙ্গে 
মনে হুচ্ছে। লেটি ঠিকমত মনে থাকলে 
তুলে দ্িতাম। 

চা জল খাবার শেষ করে আবার 

ঝাক্যায | শতৃন জায়গ। 

অনেক দৃর্ব পধ্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলাম । 

অন/মনস্কভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ 

হল যে স্যষিমাম। আমাদের 

ছেড়ে অনেকক্ষণ ঢঙে গেছেন। স্বর্যি- 

মাম। যখন চলে গেলন তখন কী আর 

করি; নতুন পাওয়া মামার আস্তানায় 

গেখবার আগ্রহে 

৮ 



বেজ ছত্রে 

কিনে গেঙাম। একে অপরিচিত জায়গ। 

তাপ ওপর গঙল্গে হ। বাসার কোন 

আলে! নেই। ঝ্যাস্তার আলো না থাক্বাক 

কারণ -- দেখানে খন পৌরসভ। 

গঠিত হয়নি । ভাই [কএতে বাধ্য ছলাম। 

হাতসুখ ধুজ্েে "- বসবাজ হছে পিষে 

বসলাম । খানিক পরে ঢা এল। তার 

সাথে গল ॥। মামা এসে বহলঙজেন। 

আমার বন্ধুটি কাছে হাম। আমার স্যন্ধ 

সব কিছুই শুনেছেন। ভাই আত আমার 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে উনি কিছু জিজ্ঞেস 

করছেন না । শুধু বজজেন, তভোমর। 

কাসের জন্ক এখানে এসেছে? এখানে কি 

কোন প্রয়োজন আছে না কেবল বেড়াড়ে? 

বন্ধুটিই উত্তর দিল -- এই একট, বেড়াতে, 
কাল বিকেলেই যোধ হয় ফিরে ঘাব। 

মাহা! বললেন, কালকেই? এড তাড়াভা ড় 

কিসের? 

পাশের ঘরে তখন মামার ছেলে- 

মেয়ের! পড়তে বপেছে এবং বেশ জোরে 

জোরেই পড়ছে। অন্যান্যার্দিন গলার ব্বর 

বেযোজ কি০া। জগুবধিন। তবে মনে হয় 

আমাদের আগমন ছেতু তাছ। এমন 

জোনে পড়ছে, থেন কম ভাল ছাত্র ছাত্রী 

সব! ছঠাৎ কানে এল  -- ঃরাথাল 

গরুর পাল খন মাস জয়ে। বন্থুটিকে 

পপি -”১৪. ৪ 

বললাম -- 'ছেলেটি বোধ হয় ভু পড়ছে, 
গরুদেছ তে! মাঠে নিয়ে যাবার কথ।।' 
এ কথাট। যামারও কানে শলৌছছজ। 

বুঝলাম, তিনি কানে থাটে। নম বরং 

একটু জর্ব। | বজলেন, -- ওদের বইতে 
'্ঘরে? - ই জেখা আছে, *যাটে' নেই। 
ভাবা এ আবাম কা জকম।! আমাগেত 

ভাবট। জক্ক্য ক'রে উন ডাক ধিজেন ... 

মন্টু তোর বইটা নিযে আয়তে।। ছেজেটি. 
ভখনও 'মাখাল গরুর পাল' প্রস্ভৃতি পড়” 

ছিল, তাই এক ডাকে শুনতে পেল না।., 

হু, তিনবার ভাকবার পর ছেলেটি ভল্কে 

ভনে ঘরে ৩ফল। 

স্” দেখি ঘইটা তোমার) থোক। ] 

মন্ট, নামক থোকাটি ভয়ে ভড়ে বইট! 
আমাদের হাতে তৃলে দিল । গেব পাতার 

কবিতাটি ছেলেটি পড়ছিল। কবিছাটির- 

নাম বিকেল? ! ভাবলাম, এও: 

দেখি আশ্চর্য ] আমর! যখন এ কবিভাটি, 

পড়েছিলাম তখন তে নাম ছিল 

খ্রভাত” 1 ফবিভারগ কি তবে সকাল - 

বিকেল আছে? মাম। বললেন, "৮ আন 

ভাব কেন, পড়েই দেখ না। নিজে ন!. 

পড়ে মন্টকে বললাম, মণ্ট, পড়ে শোনা 

তে। আমাদের, দেখি কেষন পড়? ছেজেটি 

জজ্ছজায় ইতস্তত: করছিল। হান! হললেন;- 



পড় ন! মণ্ট: গীঙান্ের একবার শুনিয়ে 
দে, তুই কেমন পড়তে পারিল। সাহস 
পেয়ে ছেলেটি গড়ল -. 

বাজকের। কঙে রব ছুটি বুঝি হট । 

সবে মিলে যেঠে। পথে নামিয়। আসিল ॥ 

রাখাল গরুর পাল ঘরে যায় জয়ে। | 

সেই দিত পানে থাকে শিশুগণ চেয়ে ॥ 
আসিল মাঠেতে লবে, _ বলও নামিল। 

খেল। দেখিবারে সবে ছটিয়। আলিল ॥ 
গগনে জুটিল মেঘ, কষ বরণ । 
তাহ! দোখ' সকলের চঞ্চল মন ॥ 

শীতল বাতাস বয় কীপায় শর । 

পাড়ায় পাতায় পড়ে আকাশের নীর। 

ছ,টে চলে! শিশুগণ, করি খেল! শেষ। 

নিজে নিজের ঘরে করগে। প্রবেশ ॥ 

মামাকে শুধোলাম, এ রকম কেন? 

আমর। তো পড়েছি -- 

“পাখী সব করে বব রাতি পোহাইল .. | 

কী জানি, এখানকার ভাঙচালই 

সংই কেমন যেন একট, 

ডিল ধরণের | হ'দিন থাকলেই তা বুঝে 

পারছে । 

গু ওকম । 

আরও বেগ কিচ-ক্ষণ গলে তল | পয়েও 

দিন সকালে হুঞ্জনে বেড়ান্তে বের হলাম। 

লিপি -১৪ ১ 

বেছে 

ভাবলাম প্রাত:ভ্রমণও ছবে, শহর দর্শন ও 

হুবে। রাস্তায় একটি রিকসা । সাইকেল 
রিকসাটি টানছে একটি হুর্বল, রোগা 
জোক আর আছে মোটা, সবল, 

স্বাস্থ্যবান টাকওয়ালা এক ভদ্রলোক । 
রিকসাটি আমাঙের পাশ দিয়ে চলে 
যেতেই চোখে পড়ল, রিকলার পেছনে 

জেখা রঞেছে তু'লাইন কবিতা --- 

ধলে 

কেন পথিক ক্ষান্ত হও হেরি' দীর্ঘ পথ, 
রিকসা বিনে কি পুর মনোরথ? 

বন্ধুটি বঙ্গ; সত্যি জায়গাটা! একট, 

অন্তত । কোন শহুরে দেখেছি, রিকসার 

নাম থাকে আর এখানে দেখেছি, কাবতা। 

ভা আবার খিকৃত উছ্ম” এর স্থানে 

*রিক স।' | 

আমারও ভাই এনল্ট তিস্তা মাথায় 

ঢুকেছে এ 'ভ্বিকেল? কবিতাটি শেনবার 

পর থেকে | আমার মনে হওুকি, যে 

এ জায়গার . নাম আর এ জায়গা 

বিশেষত্বিত সঙ্গ কোন সম্পর্ক ঝয়েছে। 

শ্”প চিক বজেছিস । আগ্রা ভাই 

মনে হচ্ছে | এ আতগাজ আসক নাম 

তবে বাজ ভত্র' উই ছিঙ্গ। 

আর কিছুদুঘ যাওয়ার পর একটি 



বেজ ছত্র 

ছেলেকে . কৰিত। পড়ত শুনক্যে পেলাম । 

ভালভাবে শোনবার জন্য বাড়ীটির কাছে 

গিয়ে, বাড়ীর দিকে পেছন ক'রে ধাড়িডে 

কবিঙাটি শোনবাত চেষ্। করলাম। আমা- 

দের দেখে হছচিচল যেন আম! 

জারও,, জন্য, অপেক্ষা ঝি । হৃজনেই 

হলোঘোগ ছয়ে ভমিঙাটি জজ । 

আমার বন্ধুটি আবার নস্মরণশভ্তি একট, 

প্রব্গ। বাড়ী এসে গুর যট,কু মনে 

ছিল তাই নীচে তৃলে দিচ্ছি -- 

মনে 

ট্রেনের ভীড়ে, পথের মাঝে পকেট মেরে যাই 

তবু আমার হাতের' লয়ে কোন বীধন নাই। 

'কাচি নিয়ে পাকা হাতে টাকার থলি ধকি। 
আমি শুধু আপন মনে এফোর ওফোৌর করি 
তোমর। ভাবে! -- চোর আর ডাকাত, 

নি সকলে সাবধান ! 

সবখানেতে আছে লুকিয়ে, হন করে আনচান, 

আমার কিন্তু সে সব দিকে খেক্ালগ - খবর 

নাই __ 
আমি আমার স্থুযোগ মতন চুরি করে যাই | 

গাড়ী আলে *ষ্েশনে' বহ, জোক নিয়ে 
'প্রাটকমণটি ভিষে দেখ নব-্নানী দিয়ে । 

ছেজেমেকে ভীড়ে মাকে পার না আর থই, 

দিনে স্থাতে তবু আর্ার “কাঙের ছুটি কই? 
'প্রাটকমে* জোক নামিয়ে গাড়ী আবার 

ছাড়ে, ূ 

এক লাইন ছেড়ে আবার অন্য লাইন ধরে, 

৬১ 

বারমালে একটি দিনও ছুটি কামাই নাই, 
ভারি সাথে আমিনে। ভাই'পকেট মেঝে র যাই ৃ  

ছেলেটি অনেকবার, কবিতাটি পড়ল। 

করি» লা একবারও 

শুনতে কবিতাটি শোন্যার 

পপ আহার ছাটিতে জাগজ্াজ। ন্ট দেখি 
আর শুনি ভতই কৌতৃহল বাড়ে। . দেখ! 
যাক, আর কিছ, চোখে পড়ে কিন! । 

কিছ,দূর' যেঙডেই একটি স্কুল নজরে এল । 

শিঝোনাম। বব! 

পেলাম ন।। 

এদের বোখ হয গখনগ গ্রীষ্মের ছ,টি 

হয়নি । গ্রীঘ্ষকাল বলে সঙ্কালে রাশ 

বসেছে। শুনতে পেলাম ছাত্র প্রার্থন! 

করছে পে | 

পরীক্ষা মোরে পাশ করাও " 

এ নছে মোর প্রার্থনা, 

পরাক্ষারে আমি ন। যেন করি ভয়। 

কঠিন - প্রশ্মে কড়। গাে” -. 

নই বা দিলো" সাস্তন।, 

পরীক্ষারে যেন করিতে পারি জয়। 

একটি বড় ঘবের বারান্দায় দেওয়ণলে 

ৰড় বড় করে লেখ! রয়েছে -- 

“€যজন কেঙ্গাশে, যনের হরবে 
করতে থাকে গল 

আশ পরীক্ষায় পাশ করিবার 

আশ। থাকে ভার অঞ্কা। 



যেজছজ 

আও একটি, হযে ছেলের! বলে বসে বন্ধুটীকে বলাম -- এবাও ফেন্। বাক 
ভবিত! মুখস্থ করছে "আর ভাযই' সাথে অনেক দেখলাম ৩ শুনলাহ। এবার বুঝ 
গু মিলিয়ে শেষ বেঞের ছেলেগুজে। পারছি এ জারগার প্রকুত লাম 'ব্যঙ্ছত্র' 
বলছে -- 'বেজছত্র' হচ্ছে তার বিকৃত বরূপ। 

ভাল, ছেলেগণ, .. - ত্রুষে কি কুধন. [ ছোট. গল্প প্রতিযোগিতার প্র 

ফেজ, - এর রি খ | বুঝিতে পায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত রন 
ফী হুঃখ ফেঙগ, এ বুবিষে সে কিনে 

ফেস, করেনি ঘষে কোন বায়ে? 

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাভন ধর্ম নছে, সে একটা লৌকিজ খপকট 
ধর্ম | হিন্দুর জ্ঞানাত্মক - কর্মাতক নূছ। সেই ভ্ঞান ছুই প্রকার বছিবিহয়ক ও 
অস্তরি'বয়ক। 

- বৃ্কিমচ্জ 

সংগ্রাহক £-- ৭০৯৭ বিশ্বনাথ দত্ধ। 

জীবনে মাছষের প্রথম সাধন! দান্ধিস্রোর। দ্বিতীয় লাধন1 এখবধ্ের। তারপর 

খেহ সাধন। ছল ত্যাগের। 

সত সুবীজনাথ 

লংগ্রাহক 2-- ৬৩৭৫ মালবিক। গঙ্গোপাধ্যায় ॥ &. 

৬ 



আমার চোখে কবি 

শ্রীমধ স্ব্দন 
স্” সমীর ছে 

( শেগুড়াফুলি ) 

কবি -- ভ্রীমধুস্গন নামট। আমাদের 
মনে যতখানি পুলক সঞ্চার করে, প্রাণে 

ততখানি সাড়। জাগাতে পাকেনি। 

ভিনি যঙখান্ি অবহেজিত্, 
অভ্যাচারিত হয়েছেন, 

বাঙালী সাহিত্যিকদের 

ছাড়া আর পাওয়! 

কেননা, 

স্বণিত ও 

সেরকমেছ্ দৃষ্টান্ত 
মধ্যে গুটিকয়েক 

যার না। 

মধুসূদনের কবি * সম্ভার সংগে আমরা 
বঙথান ন| পরিচিত, ভার চেয়ে বেশী 
পরিচিত খিধমণ মাইকেল এম এস, ডাট, 
এ৫ লংগে, আমাদের চোখে পড় কেবল 
কোট প্যাণ্টট।লুন পঞ্জিছিত, লধ।ংগে 
বিলাস্তীয়ানার ছাপম1র!, বিদেশিনী মাহলার 
পানীপ্রাঞ্থা। অমিভাচারি এক বাঙালীর 
উপর, আর ভূলে যাই সব। তুলে থাই 

কবির অস্তর - সত্বকে, ভূলে বাই কবির, 
প্রেম-ধর্ষ ক্রি - প্রতিভাকে । বিচার কর্ধি 
তাকে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে -- ফি. 

ছিলেন তিনি, কীভাব থাক! উচিত 

ফিল তার, পদ্জিণাম ক হয়েছিল তার 

ফলে ইত্যাদি। 

বিদ্ত কবি - শ্রীমধুন্দনেষ। বিচার কি 
এইভাবেই সবে? সমালোচনার কাঠগোড়াক 

ড় করিয়ে তাঁর বিচার কী অনি 

শেষ হবে না? তিনি কি শুধু বিভা" 

প্রা হয়েই এসেছিলেন? না. ড1. গল্প, 

ভাক্তান্তী শাস্ত্রের অংগব্যবঙ্চেদ কগ্জার মত 

ঘ।| রলায়ন শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করার মত 

করে কবিকে বিচার কতহৰেো না আজ। 

কবিকে বিচার কয়ে হবে কৰি - ন্মুলস্ত 



অত্তো ই 

এ 

আমার চোখে কবি শ্রীমধুণ্দন 

ঈনোভাব নিয়ে, তার ব্যথায় লমব্যথীর 

অস্তঃকরণ নিয়ে। 

সেই সময়টার কথ! মনে করা 

মধুসদনের প্রতিভা যখন বিচ্ছুরণের 

সীমায় এসে পৌছেছিল। হ্ষপ্তিক্ষ্ম মধু 

সৃ্গন তখন খুঁজে বেড়াচ্ছিংলন উপধুক্ত 

ক্ষেত্রে অনুকূল পরিসরের, যেখানে তিশি 

শেষ 

আপন “চিত্ত ফুলবন মধু লয়ে এক মধু 

চক্রের »চন। করবেন, 'গোৌড়জন যাছে 

আনন্দে কারবে পান মৃধা নিঝবধি | 

বাংলা সাহিত্য তখন সংক্কুতজ্ঞ পণ্ডিভ 

সমাজের হাতে পড়ে লাঞ্ছিত, অবহেলিত । 

বাংলাদেশ গথন চলছে ইয়ং বেঙ্জঙের যুগ। 

এই যুগের শিক্ষ। ও সংস্বতি এমনই 

গভীরভাবে মধুত্ুদনকে মুগ্ধ কঞর্ষপে যে 

উদ্দাসী কবি ভুলে গেলেন সব, ম্মআকৃষ্ট 

হয়ে পড়লেন [বলাভী সভ্যতা ও সংস্কৃতি 

প্রন্তি। এর জন্মে কবিকে ভতখাশি দোষ 

দেওয়া যায় না। কারণ প্রতিভা জিম্ষিটা 

এমনই যে সে যাকে পায়, তাকে অব- 

জঙ্ন করেই বেড়ে উঠতে চার়। 

ধেষন বাশ ছোক, কচি হোষ্ আর 

স্বোক, কোন কিছুকে অবজন্বন 

করেই আওস' করে দেও তার উধণগতি। 

তা 

মধুনু্ংনক্ গ্রতিভাও যে বিলাতী সভ্যঙ্তা- 

কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে, এতে খুব 
ছেশী আশ্চর্য ছবার কারণ নেই। কেনন। 

ফাংল! সাহিত্যের আবন্থ। তখন নাম কলার 

মস্ত মোটেই ছিল ন। ইঝং 

শিক্ষা তাকে বিদেশীভাষার প্রতি আকৃষ্ট 

করছে; তিনি বহ, যড়ে ও আযাসে 

শিক্ষ। গ্রীক, ল্যাটিন, (ফ্রেঞ্চ, 

জান্মাণী প্রভুতি ভাষা, ইংরেজী ভাষায় 

লিখেছেন অঙ্গ রচন।]। 

বেজলের 

করে চেন 

কিন্তু মুক্ত পক্ষ বিহুংগ যেমন ভোলে 

না গার নীড়ের কথা, নদী যেমন ভুলতে 

পণরে না ভার উৎস কথা, প্রবাসী 

যেমন ভুলতে পারে না তার স্বদেশের 

কথা _ সেই প্রাকৃতিক নিয়মে মধুস্দ নও 

ডান মাতৃ ভাষাকে। 

পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ভাবা ঘ্বেটে, নানা 

জায়গার ভমণ শেষে র্লাস্ত হরে 

তিনি আশ্রয় রিজেন 'দুগ্ধ ফেন্নিভ শয্যা 

এই বাংলা ভাবারই কোলে। 

ভূগত পারেন নি 

করে 

এই বলেই ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করবে 

না -_ পুথিপীর শ্রেতঠ ভাষা সমূহ আছরণ 

কঝে তিনি ভার জাবনজন্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার 

উদ্জার করে দিলেন বাংল ভাবার শ্রীচর্ণে। 

বাংঙাভাষাকে তিনি করলেন পুষ্ট, ঠিক 

ক্সীণ ভজধারাকে উপনদীর অত। বাংজ। 

ভাঙায় আমন, পেলাম অগিআাক্ষির ছন্দ। 



আমার চোখে কবি শ্রীমধুত্ুদন 

পেলাম চতুদরশপুদী কবিতা, পেলাম সহজ 

স্ব ও সংবতভাবে ভাবপ্রককাশের উপযুক্ত 

ক্ষেত্র। আর এষ চতুর্দশপন্দী কবিত। 

গচ্ছের মধ্যেই প্রর্তিফলিত হয়েছে, মধু- 

মদনের অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি । 

মধুস.জনের করি " সত্তা, অজ্র - সত্ব।, 

বক্তিগততত জীবনের ম্থ - হুং:খ, 

বেদনার নুর লনেটগু,লির মধ্যে সংগীত 

ধ্বনিতে স্পন্দিত হয়েছে । মধুকবির সনেট- 

গল্িকে তাদের গঠনরখাতির তারতমা হিসাবে 

ভাদের অন্ু- 

আমাদের বাক্তি- সত্ব। 

ছানা - 

বিচার করলেই চলবে না। 

ধাবন করনে হাব 

দিয়ে -: এইট,কু যেন আমরা ভূলে ন। 

যাই। মধু কবিঞএ প্রত্যেকটি মহ্থাকাবোর 

মাধ।ই তাও হাদণধশ্নম পরিস্ফ,ট, তাদের 

বিচার আমাদের হৃদয় বার কাছে, 
বুদ্ধি বুদ্ধির কাছে নয়। 

কবি তিনি নানা কৌশলে 
রসঙ্হি ভার প্রধান সহায় 

হচ্ছে কল্প -- ইংকাজীতে 51088108070 

কি করেন? 

করেন। 

মশোবৈজঞ্ঞানিকদের ভ বাগ &961৮০9 101)8,0- 

08897 - একই শকিতে কবি মণীষার। 

প্রঙ্/ক্ষ করেন বস্তুর অন্তলোকে, প্রবেশ 

করেন মানুষের হাদয়স্থিভত বিচিত্র ভাব 

রা.জয, বিচরণ কনেন - রূপ ৮ রস - গন্ধ 

- স্পর্শ - শবময় অপূর্ব ুন্দর বিশ্ব 

ি শি 
রদ রা শ ঠ 

একি ক... 

প্রকৃতির গোপন অস্তঃপুরে, 

মহতী. কল্পনার চকুমকি স্পর্শে তিনি, 
উভন্ত রাজ্যক্েইে উদ্ভাসিত করে তোজেন। 

এই প্রকৃতিকেই কবি 

10107865  00£ 

বলেোছন 11098, 

এই. 
প্রকৃতির কোলে মধুস.দনও মানুষ হয়েছেন, 
দুহাতে পান করেছেন অম.তধার।। কিন্তু 

তিনি মধু বলে যা পান করেছেন, বিষ 

৪. 10099010  019110,+ 

হয়ে ত। তার দেহে প্রতিক্রিয়। করেছে। 

ফলে তার আবনট। ছিন্ন বিচ্চিন হয়ে 

গেছে। 

ভিনি বাইরে আথাতের পর আবাত 

অজভ্র ভাবে এমন পেসেছেন যাতে ভার 

পক্ষে মাথা! তুলে দাড়ানে খুব কষ্টকপ্, 

হযে উঠোছল । চঢারিতিক তিনি যে অলং* 

যমতা দেখিয়েছেন, লেট। - একই. আঘাতে ওই' . 

একট। প্রতিক্রিয়া মাত্র । নেটের গ্রতি ছত্রে 

ছত্থে তিনি করুণ নুরে জানিয়ে গেছেন, 

তার অন্তরে বেদনার কথ।, গভীর 

নৈরাশ্যর থা । কবি ছিলেন গভীর 

আশাবাদী । মেঘনা - বধ কাব্যের একখও 

হবতে নিয়ে তিনি তার বন্ধুকে ভিজ্ঞাল। 

করেছিলেন _ *সা)] 00৮ 68888 1005159 

7১6 11010018), 839] 1 আশার ছলসনে 

ভুলে তিনি জীবনে কি লাভ করেছিলেন, 

তারই কাহিনী বলে গেছেন তার কাব 

চি 



আমার চোখে জবি প্রীমধুত্ুদন 

ভার নেটে, সবত্র। ভার, বক্তভায়, 
প্রবন্ধে, কথোপকথনে । আমাদের পূর্ব- 
পুরুষরা কিস্তু সেই কবিকে কি চোখে 
দেখেছেন? ভারা ভেবেছেন -- মধু কৰি 
ভার দৌবহ্খালন করেছেন, প্রাগশ্চিপ্ত 
করেছেন আজীবনের অপরাধের এ ভাষে। 
ভাই তার! সম্পূর্ণ এডিয়ে গেছেন মধ 
কবিকে, তার বিরাট সাহিত্যকে । 

পঙ্ালোচক বলেছেন ৮ অমরত্ব ও 

এই্বর্ষোর ছুই প্রান্তের অসস্তবের সাধনায় 

সম্ভভগ্ন জীবনের হুরধন্থ্ ভিলেন মধুস্গন | 

ব্যক্তিগত জীবনে কবি সফলতা - বিফলত। 

কোথায়, লে বিচার কবে! লা আমরা । 

তাঁর জীবনী পধ্যাঙোচন। করেও দেখাতে 

চাই না আমর! ভ্িশিকবে কি করেছেন, 

কি কয়েন নি। তিনি মোটামুটি ক'থানা 
করিভ। জিখেছেন, কাখানা নাটক মহাষ্টাব্য 

লিখেছেন, ক'থান। তাদের মধ্যে সার্থক, 

কোনগুলি কোন, শ্রেণীর -- সে বিচারও 
আমর! কোরব না আঞ্চ। 

আমর। লেখবে। ভাকে কবি - ভ্রীমধু- 
সদন হিসেবে । দেখবো ভার প্রতিভ। 
গোরা কোন, আবেষ্টনীর মধা দিয়ে 
প্রবাছিত হয়েছে, কি অপূর্ব বাণী ভংগা 
ও প্রকাশ * ভংগী জাদের, ভাবা - ছন্দ 
শয়ন কি অভাভুঙ] মধুসূদনের কাব) 

লিপি ১৪ -... 

পড়লে মনে হয় যেন কবির সংগেই 
ভাবের আদান প্রদান করছি -*- এমনই 
স্পট তাদের ভাব “ ভাবা! 

প্রদীপের আসোকে হরতো! মধুল হানর 
ঘভরের পরিচয় পাঞুয়। যাবে না । কোট- 
পাণ্ট ভেদ কয়ে মে অ'লো হয়তো 

ভার দেহাভ্ন্তরে প্রবেশ করতে পাবে 

না -- ভাই তার প্রকৃত পরিচয় পেতে 

হবে 2 - ৪5 * এর আলোক-বিচ্ছুণ 
দ্বার।। 

মধু কবির প্রতিভার অপম.তুা ঘটেছিল 
আমাদের পৃর্ণপুক্ষদর ঘৃণাজনিত জবন্েল। 
ও অত্যাচারের হুংস্বপ্পের ফলে। এমন 

কি. অতি নিকট আত্ীয়েরাও তাকে 

ব্যক্তিত্বের সম্মান দেন নি। আজ এই 

মুহুন্ত থেকে আমর! সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
যেন জনি _ মধু কবিকে যেন আমবা 
প্রকৃত ভালবাসতে শিখি । তাকে জান। 

ও ভালবাসা - এক জিন্যি নয়?) তিনি 

আমাদের কাছ থেকে এই ভালবালাট.কুই 

কেবল দাবী করে গেছেন -- আমর। 

যেন ভাঙ প্রকৃত মর্যযাদ। দিই। 



মাকিন মূলুকে আমার জীবন 
ভা রণেন দে 

ওয়ালথ।ম, 

ম্যাসাচুশেঠস, 
ইউ, এল, এ, 

বিশ্বধিগ্তালি সঙ্ঘ থেকে ম্ছুরোধ সালে বাবা, ভাইবোনেছের ঢোখের জলকে' 

এসেছে কিছু লেখা দেবার জন্ত। কি উপেক্ষা করে দমদম 970 0:06 থেকে 

গিখব, কোথা থেকে শুর করব 1 বুঝে ১ 0. &. 0. 9150৩ - এ উঠলাম। 

উঠতে পারছি ন1। পৃথিবীর সবচে ধনী 
দেশ আমেফিক।। আজ থেকে প্রায় ৪. 

বসর আগে কঙগম্বাস এই দেশটি আবিদা 

করেছেন। এরপর পৃথিবীর প্রায় লর্ব 

পরাস্ত থেকে এদেশে োকজন আসতে 

শুর করে। এখানকার মাটিতে আছে 

প্রচ খনিজ সম্পদ । | 

বিভিন্ন জ্ঞানী গখুণীর আগমনে এবং 

ভাঙ্গে কঠোয় পরিশ্রমের ফলে গ্েশটি 

সম্দ্ধশাজী হয়ে উঠেছে। তাই ছোটকাল 
থেকেই এদেশ সম্বন্ধে আমার একট! 
কৌতুহল ছিল। অজানাফে জানার, অ- 
দবেখাকে দ্বেখাক্স আ্রবং অগ্েনাফ্ে চেনার 
এক স্তীত্র আকাঙ্খা নিয়ে আজ থেকে 

ও হৎসর আগে ২ংশে অক্টোবর ১৯৬৯ 

গারপনধ এই ও বতসরের ইতিহাসে আমণব 
জীবনের গপর 

হুখ কষ্ট 

দিয়ে অনেক ঝড় - বঞ্চ, 

বয়ে গেছে। অনেক বিচিজে 

অভিজ্ঞত1 হয়েছে। এইসব অভিজ্ঞন্তারই 

কিছুটা অংশ লিপিমিভার মাধ্যমেই মিত্ধ। 
ভাই বোনেদের কাছে থ্যক্ত করছি। 

আমি লেখক নই এবং লেখক হবার 

কোনরূপ বাসনা আমার নেই, তবুও 
আমার এই আমেরিকা জীবনের অভিজ্ঞত! 

লিপিষিভার পাঠক - পাঠিকাছেন কৌতুহল 

যর্দি কিছুটা মেটাতে পানে তবে আমান 

লেখ! সার্থক মনে করব। 

২৫শে 006০0৩:, ১৯৬৯ সালে ময়জম 

থেকে রঙন। দিই, এদিন ভোরবেলা 

৭ 



মাকি'ণ মুলকে আমার জীবন 

বাইরুটে পৌছাই। ভূগোল যার! পড়েছেন 
উার। অকগেই বাইরুটের নাষের 'সঙ্জে 

নিশ্চপ্ই পরিচিত আছেন। বাইরুট একটি 
আন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শহর, বাইরুটের 

মাটির ভলায় উতকুট খনিজ তৈল সম্প 

আছে। আমেরিকার ধনী সম্পদার় এই 
সব তৈঙ্গথানার মাজিক | এটি আৰ 

গোরিলা বাঞ্িনীর বিরাট ঘাটি | আজি 

যেদিন শন্কয়ে পৌছাই সেদিন পথে কারফিউ 

ছিল। তাই পথে লোকজনের পৰ্িবন্তে 

পামরিফ বাছিনীদের বন্দুক ও কামানসহ 

আনাগোনা দেখছিলাম । যাইহোক এ দন 

বিকাল বেলায় কাইগোর পথে রওম। 

হই । কায়রে। যিশরের রাজধানী । এখাজ 

খেকে ১০ ম্রাইল দুরে নীজনদের থারে 

পৃথিবী বিখ্যাত পিরামিভ, এবং স্ফিন্বিকস, 

»ম্েছে। 17 002: থেকে : করে 

পিরামিডের কাছে পৌঁছাই, পিরামিড এবং 
শ্ফিমিকলট। মনে হয় যেন বেশ কিছুট! 
দূরে মরুভূমির গুপর লোজ। দাড়িয়ে আছে। 

চারিদিকে বাশি বাশি বালি। ম্মুধোর 

কিবপপাতে বালি ব্বাশি যথেষ্ট উত্তপ্ত 
হয়েছে। তাই উটের পিটে যেতে হোল। 
যখন উটে চড়ে বাচ্ছিপাম তখন মনের 
মধ্যে এক অপূর্ব অনুভূতির হি হয়েছিল। 

৪1 

দু থেকে 
করে পলিশরেন 

পিরামিড্ট। দেখে বারবার 

স্দ্দরী গ্রেঠ ক্রিওপেটার 

* যেন 
কথ। মনে হচ্ছিল আমি 

অভীতের রিওপেট্াকে 
তাকে কুণিশ 

মনে পড়ছিল, 

সেই দুঝ. 
চোখের সামনে দেখছি এবং 

করতে করতে এগিয়ে চলেছি । তারপর 

শিলপামিড ও ম্ফিনিকস দেখা শেষ করে 

আবার 09870 4&17002৮ - এ ডলে এজাম। 

তাদেষ মধো কাইবে। শহরের লোকে- 

দের জীবনঘাত্র। দেখলাম। 

আমান মনে হোল মিশর এখনও 

গরীব দেবেশ, এখানকার চোকেদের জীবন- 

এবং গুদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে 

আমার তাই ধারণ হয়েছে। 

যাত্র। 

অস্ত, 

যাইছোক এরপর 087০ থেকে 4 009108 

গু 1৪,77৪ হোয়ে 24029902 এ এলাম । 

4৯ 6)9258 ও 48718 - এ বেশীক্ষণ ছিলাম 

না, ভাই শহর ছট! দেখা হয়ে ও(উশি। 

এরপর ].02)0078 » এ এলাম। 

1,02008 এসে সমভ্যাই নিজেকে 

সৌভাগাবান বঙছে মনে হ্বোজ। সেই 

ছোটকাল থেকে 7,075005 এর কথ। 

পড়েছি এবং অনেক কথা শুলেছি, 1. এত 
সময় এ কথ। বালু ছিলি হে ছি 
রাজ্যে কখনও . দর্বোয অস্ত হান নু, 
আজ লেই দেশের রাজধানী 2+9008 



মাকিণি যুল্,কে আমা জীবন 

এসে সত্তিই খানিকট। গবঁ ও আনন্দ 
অন্বভব করলাম । 1.00000 এর [78৪] 

৪97৮০69 এর বাসে উঠে শহরের সমস্ত 
জষ্টবয চ্ছান পরিদর্শন করলাম । 

যেমন বাকিংছাম প্যালেস, ভাইড পার্ক, 

টেসনজীর ওপও বিশেষভাবে নিহিত ভ্রিজ, 
'ট্রাকজংপার কোয়ার। 

এখানকার লোকৈছের 08517 জ্ঞন এত 

ধেশী' যা আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে। 
02000 এ রাস্তায় হাজার হাজার 

মাস্ধবে ও গাড়ীতে একেবারে কোণঠাসা । 

কিন্ত কোথায় কারও মধ্যে ভাড়াহ,ড। 

নেউ, ব্যস্ততা নেই। প্রতভোক্টি 90৪, 

গাড়ী নিঃশকে চলছে। এখানকার গাড়ীর 

চালওকর 28০0: ব্যবছার করে নু? নিতাস্ত 

প্রয়োজন না হুলে। পথচারীর! সব সমগ্র 

ফুটপাথের ওপর গিয়ে চলছে । এ সব 

দেখে আমর। বিাঙদশীরা সত্যিই এদেরকে 

শ্রদ্ধ। না করে পারি না| বাসে বা গাড়ীতে 

যাত্রীদের মধ্যে কোন কম ধাক! ধাকি 

ব।, কোন গঞ্জচগাল নেই 

প্রত্যেকেরই কাজ আছে কিন্তু সকলেই 
নীগ্ঘবে মিস্ভৃতে কাজ কছে উন্েছে। 

হাইছোক. 7০৪০৪.. উ1. খুব ভালে 

4৯55981001৮, 

ভাবে দেখে এরপন্ব 815 - 15038 করে: 

সোজা! 5 ০0:৮৮ এর পথে পাড়ি: 

দিলাম | &17 7 [015 আটণলান চিক 

মহাসাগর ৬ ঘণ্টা পার হযে, ১ 
ড০:] এসে পৌঁছল, ২৬শে অন্ট্রাবয় ধ. 

ওখানেই 11010018806 05105 এ আমান 

এবং ড1৪৮ . 01008 করা 

হ্বোল।| তারপর . ড/, &. এর বিয়ানে, 
কৰে 09;০95০ এর উদ্দেশ্যে খন! 
দিলাম। | 

থেকেই শুর ছোল, 

জীবন লংগ্রাষের 

0191085০ এক 

আমেজিকায় আমাক 

কছিন্বী। 

0০7)89829 তে যখন এলাম তখন প্রার 

রাত ১ট।। কোথায় উঠব ভান কিছুই, 
ঠিক নেই । 3:-৮০7৮ এয একজন 2১০৪০ 

কে অন্থুরোধ করে ডু. ৫.0. &০ 

করে, একট! থাকবার, 

করলাম। আমেরিকাতে 5. ই 
0, &, হোল্ু গরীবদের আশ্রয়স্থান ॥।. 
দৈনিক ৪ থেকে. € ভঞ্াংরর মধ্যে থাক! 
বায ( প্রকি ডলারের--ভারভীর মুল্য ৭-৫% ). 
এবং সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০ ডলারে: 
মধ্যে ঘর' ভাড়। পাওয়া বায়। যাইছোক 
এদিন ক়াতিবেল! সু. ইত, €7, &. থেকে 

লকালিবেল। আোন্ংকবশ- সে - &ভাডওর$৩জ 

988 

স্ডে 51910101789 

ব্যবন্থ। 



মাক্তিণি মুলক আগার জীবন 

21510? 48800888801) এন 02795 

এ গেলাম। এ মেডিজ্যালল এসোসিয়েশনের 
এ্রভকেশান ডিয়েক্টাজ ডাঃ ফোনালড, 
জে, কোলারের সঙ্গে আম।কঝ চিঠি পত্রের 

মাধ্যমে আলাপ পরিচয় ছিল। 

ওনাকে আমি অন্গবোধ করলাম যে 
অআিজন্বে আমাকে 48700671080 7190108,] 

48800896507 এর সঙস্য কয়ে বিয়ে 
একট! চাকুরীর ব্যবস্থা করে ক্গিন। উনি 
কিছুই করতে পারেন ন। উনি 

আমার অবন্থ দেখে যথেই্উট সহানুভূতি 

গ্রেখালেন | কি্ত কাজের কাজ কিড,ই 
করে উঠতে পারলে না। আমি অবশ্র্য 

7067108ত আসার আগেই 7008,8৪- 

01)89898689 এন্স ৮ 1170057056010) ০০৪: 

নব, 01830 এর ডাক্তার 17859 

805০)1780]) এক 

ছিলাম । 

সঙ্গে পত্র বিনিময় করে- 

আমার এই আশ। ছিল যে কোথায়ও 

রমণী ক্ষমাখয়ী, জল্সাষন্তী স্েহমন্পী, 

ছাছ।, পুরুষ ফেবতার চ্ছ্তি মাত্র। 
কাম 

কিছ, হ্ববিধে না হলে ওনার ওথানে 
উঠব। &. ড. প্র. 4, এর 0৫. 019৮ 

কে সেকথ! জানাতে উনিও আমাকে এ 

পরামর্শই দিলেন। আমিও শেষ পর্ধাস্ত 

আয় কোন উপায় না দেখে 3185)05700 
হাসে করে 88988801)989665 এর পথে 

০৪০০০ এ রওনা দিলাম । যাওয়ার 
ঠিজক আগেউ 2). ঞজ্যত 8০০101688 
এর সঙ্জে 61919180105 এ আলাপ হয়ে" 

ছিল । উনি আমাকে 9956020. যেতে 

হলেন । তাগপর 2003 ০. 7308602 

এলে 102. 810170101) এবং 887৪. ০0৫7 

01707091 আষাকে 308৮0) থেকে ওগদেব 

গাড়ী কৰে সোজ। 11100505602 এ 

নিষ্ে গেলেন। 

( ক্রমশঃ ) 

ণী ঈশ্বরের কীত্ভির ঢচরমোৎতকর্ধ, দেবতার 

-” বিহিত 
লংগ্রাহক -- ৬৬৫৬ তুললী সা, ! 

সঁলিশি ১8 ৮১ 



মোটেই শক্ত নয় 

এবাৰ বেশ শক্ত হয়েছে, উত্তর দিল 

আমার এক ছাত্র পরাক্ষ। দিয়ে এসে। 

অথচ কিছুক্ষণ পূর্বে আর একজন ছাত্র 

গেল, মোটেই শক্ত নম্ব (| একই 

একজনের কাছে সন্থজ, অনাজন্র 

প্রকতপক্ষে উত্তর জান 

জানা! থাকলেই 

বলে 

প্রর্থা। 

কাছে হরছ। 

থাকলে সহঞ্জ এবং ন! 

মনে হয কঠিন। 

পরিপ্রেক্ষিতেও ঠিক একই 

মন্তব্য কর। চলে। সমাধান করবার 

পদ্ধতি জানা থাকলে উত্তর নির্ণয় করতে 

অন্ুবিধে হয় না । তা ন1! হলে সঙা- 

ধানের জন্য বেশ ভাবতে হয়। আমা- 

দের মধ্যে অনেকে ধাধথার উত্তর বের 

করে খানিকটা আন্দাজ ক'রে করে। 

কোন কোন ক্ষেখে এছাড়। অন্য কোন 

উপান্ধ থাকে না। কখনও কখনও 

মান্ুক্রমে করঙ্জে তাড়াতাড়ি সমাধান হয়। 

কিন্ত এর জন্য সমাধানের পদ্ধতি জান। 

ধাধা 

৪১ 

নিয়" 

১০০ সপ্তর্য চে 

একান্ত প্রয়োজন। ইচ্ছে আছে 'যোটেই, 

শক্ত নব» এই পর্যযায়ে কিছু কিছ, শক্ত 

ধ্শর্ধার সমাধান নিয়ে সম্ালোচন। কর। 

হযে। আপনাদের ভাঙল লাগলে প্রতিটি, 

সংখ্যায় একটি করে নৃত্তন ধাধ। প্রকাশ 

কর। হবে এবং পরের সংখ্যায় তার 

উত্তর গপন্ধতি সহ দেওয়। থাকবে । এসব 

ধার্ধার উত্তর আপনার! পাঠাতে পারেন। 

পাঠাঙ্জে এবং লঠিক উত্তর হ'লে নাম 

প্রকাশিত হবে, ভবে এর জন্য কোন 

রকম পুরস্কার থাকবে ন। 

প্রথম স্তবক 

পূৰে কোন, 
এবারই এই পধ্যায়ের 

প্রকাশ কর! হচ্ছে অর্থাৎ 

ধা্ধ। উল্লেখ কর! হয়নি । ভাই লিপি". 

নিষভায় প্রকাশিত মজার ধাধার কোন 

একটি ধাধা। নিষ্বে ভার সমাধান পিঙ্গি। 

১৪শ বর্ষের ৪ নম্বর ধাধাটিই নেওয়। 

ঘা -. 



মোটেই শক্ত নয় 

তিন অক্ষয়ের নামটি আমার লেখাপড়ার সাথী 
লৌছ দেহী হই যে আমি শেষ অক্ষর ত্যাজি, 
মধ্যম ছাড়। দিতে যদি দেখে কোন ক্রেতা 
বিক্রেতাকে ফেলবে ফাদে বলছি সত্য কথা। 

( দীপক কুমার দে রচিত ) 

এই খাধায় তিনটি সত যব! তথ্য 
দেয় আছে £-- 

১) তিন অক্ষরের নামটি আমার জেখাপডাযর 

সাথী 
২) লৌহ দেহী হই যে আমি শেষ অক্ষর তাজ 
৩) মধ্যম ছাড়া দিতে...... বলছি সাত্য বথা। 

শুধুমাত্র ১ম সভভটি অন্রলারে নীঙের 
থে কোন একটি শব উত্তর হ'তে পারত 
-- টেবিল, চেয়ার, কাগজ। শেলেট, রুটিন, 
দোয়াত, কলম, বিমল, পুলক, বাসন্তী, 
("এর সব একল!জ পড়ে )। 

কিন্ত, ২য় শতণ্টি থাকাতে এর বেশ 
কয়েকটি ভুল বলে প্রমাশি্ত হবে। যেষন 
রুটিনের রুট ( শেষ অক্ষর ত্যাজি ) 
কখনও তোৌহদেহী ছয় বলে শোন। যায় 
শি) বাকী রইল. তাহলে, কম (লোহার 
ফিল ), বিমল ( তবিম বা ঝড়কাঠ লোহার 
তন্বী হতে পারে ), পুদক ( লোহার 

পুল ), বাসস্তী ( লোহার বাস )1 ওয় 
শতপনুযায়ী কঙগম ( কম ) ও বিমল 
(বিল ) এর ছটোই সমাধান হ'তে 
পারে বলে মনে হয়। ভবে একটু গভীর 
ভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে 
বিক্রয়ের পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বিল 
দের কথাটা! সত হলেও, সেজন্য তি 
ক্রেতা কখনও বিক্রেতাকে ফাদে ফেলে? 
আঅবখা কম ( কলম এর কম ) দিলে 
ফাদে ফেলতেও পারে। অতএব, নির্ণেয় 
উত্তর 'কলম'। 

এবার একটি নুন ধাধা দেওয়। 
হচ্ছে। ভবিষ/তে উল্লেখ করবার স্বাবধের 

এই ধাধাটিএ ক্রেমিক সংখয। দেওম়। 
মোশন ১? অথণৎ মোটেই শক্ত 

প্রথম ধাধা । 

জানা 

হাূচ্চ 

লয় এর 

ধোশশ ১ £ 

শ।মবাজারের পাচমাথার মোড়ে একটি 
লী একটি স্কুলের হেয়েকে চাপ। গিয়ে 
পালিয়ে যাবার পর পুলিশ এসে প্রঙ।ক্ষ 
দশ একজনকে জিজ্ঞালা করে জানতে 
পেল যে গাড়ীর নম্বর দিল ঢা ৪ £& 
4661, এভাবে আরও চাওজনএকে ডিজ্রেল 
কর। হল। এরা সবই ভিন্ন ভিজ...নগ্বর 
দিল। 

৪২ 
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মেগুলে|! হচ্ছে 
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এই নম্বরগুজে। গোয়েন্দ।কে 

দেওয়। হলে তিনি যখন ভাবছেন এব 

কোনটি প্রকৃত নম্বর হতে পারে 

একটি 

গার 

তার 

একজন 

তখন 

ফোন্ব এজ । ফোনের গুপার থেকে 

গজায় যে সব কথ! ভেসে এল 

সারাংশ হল এই _ 

যে ফোন, করছে সে লরীটির 

ড্রাইভার । যে পাচজন নম্বর বলেছে তার! 

সধাই ড্রাইভাগটির দল্রের লোক । তাই 

তাদেত্ কেউই ঠিক নম্বর বলেনি। 

অতএব, এ নম্বরগুলোতে কোন ফাজ 

হবে না। 

গোয়েন্ব। 

নন। 

ভদ্রলোকটি ছাড়বার পাত্র 

ভাই ড্রাইভারটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে 

আরও [কন্ছ, তথ্য সংগ্রহ কঞ্ছলেন। 

এই পীচটি নম্বরের কোনটিতেই নিভূ্ল 

সংগ্যাংশ €( যেমন 2621 ) বা নিভু 

অক্ষরাংশ ( যেমন ভা ৪ ঘা) নেই অথাৎ 

জিপি -.১৪ -১ 

এক ব1] একাধিক ভুল থাকবেই, প্রতিটি 

নঙ্বারেইী ( অক্ষর ও সংখ্য। মিগ্গে : গং 

তিনটে করে ( কম বা বেশী নয় ) 

ভূল আছে। সবাই ভূল বলেছে এষন. 

কোন অআন্ক বা বণণ নেই অথাৎ ১ষ 

অন্কটি কেউ না কেউ ঠিক বলেছে 

( তেমনি ২ন্ত ও ওম বর্ণ ) এবং 

১ম অন্কটি কেউ ন! কেউ ঠিক বলেছে, 
( গ্েমনি অন্যান্ত অন্থগুলা )। 

এ সমস্ত তথ্য থেকে গোযেেন্দ] ভঙ্জে- 

লোকটি লবীর আসল নম্বপ্টি নিণয় করতে 
সক্ষম হয়েছিল । | 

দেখুন তে! চে করে আপনার পারেন 

কিনা । 

( যদি কোন মিতা উন্তখিস্জ, ধাধাক 

পাঠাতে চান, তবে যেন আগ।মী ১৫ই 

আষাঢ় ব্জানব্দের মধ্যে পাঠান। 

নিভুর্ল হলে তার নাম প্রকাশ কর! 

স্িপিমিভার পরবতণ সংখ্যার ল- 

উত্তর প্রকাশ কর হবে। ) 

১৩৮৩ 

বে। 

বিস্তারে 

৪85 



আত্ম নখালোচনা 

খজিপিমিত। আকর্ষণীয় করবার উদ্দেশ্যে 
কিছু ভথ্য আমর! মিভার্বের কাছ থেকে 

জানতে চাই। মিতাদের ন্বিধের জনা 
একটি প্রশ্মাল। এখানে প্রকাশ কন! 
হচ্ে। 

হিভাঙগে। কাছে অনুরোধ ভার! যেন 
এত উত্তগুজো একটি পো কারে লিখে 

ম্বত শী সমর লভ্বের ঠিভানায় পাঠিয়ে 
দেন! উত্তরগুলে! সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্- 
নীয়। মিভাদের ল্বিধের জনা প্শ্া- 
মালার শেষে একটি উদাহরণ দেও 
ছয়েছে। 

০১ লিপিমিতায় ১৩শ বধের প্রচ্ছাদপটটি 
আপনার কেমন জেগেছে? 

নীচের যেকোন একটি উত্তর 

করুন। 

পছন্দ 

ক) খুব তাল, খ) ভাল, গ) মোটা 

টি, ত) খারাপ, ও) বেশ খারাপ। 

২। লিপিঘিত। পড়। হয়ে গেলে লে 

পিপি ১৪ ১ 

গুলা আপনারা কী কেন? 

এর যেকোন একটি ) 

ক) বাঁধিয়ে যাখি, থ) বীধাই ন!, 
যত করে রাখি, গ) বন্ধুদের পড়তে 

দিই, এবং ফেরত নিই, ঘ) বন্ধুঃদর পড়তে 

দিই, ফেব দেয় কিন! খেয়াল করি ন।, 

উ) বিক্রী করি বা ফেলে দিই। 

৩। পুরনো লিপিমিত1 কি মাঝে মাঝে 

পড়েন? 

(উত্তর যেকোন এন্টি) 

থ) পড়তে চাই 

গ) একবারই পড়ি। 
ক) প্রায়ই পড়ি, 

কিন্তু সময় হয় না, 

৪। নীচের ফোন বিষয়গুলি লিপিমিঙায় 

বেশী প্রকাশ পেলে খুশী হুবেন। 
( একাধিক উত্তরও দ্েওয়। যেতে পারে) 

ক) গল্প, থ) ফবিতা। গ) প্রবন্ধ, 

হ) রলসরচনা। ও) কার্টুন, চ) ধাধ।। ছ) 
রাজনৈতিক .ও অন্যান্য খবর, জ) সমা- 
লোচনা, ব) গান। এ) ভ্রমণ কাছিনী, 

8৪8 



আত সমালো5না 

ট) বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, ঠ অন্যান্য নতুন 
কোন বিষয় যা ওপরে উল্লেখ করা হয় 

নি (নাম দেবেন )। 

৫ | ১গুশ বরের লিশিমিগার বিভিন্ন 

সংখ্যায় যা ছ্াাপান হয়েছে তার মধ্যে 

কোন গুলি আপনার ভাল লেগেছে? 

ক) খুব ভাল যেটি তার নাম 
খ) ওপরে যে নামটি দিয়েছেন সেটি 

বাদে আর কোন ভাল লেখা যদি থাকে-- 

গ) ওপরের ছুটি লেখা ছাড়া 

কোন লেখা কি ভাল বল যায? 

আআ 

৬। লিপিমিতায় প্রকাশিত হয় অথ 

আপনার পড়ছে একদম ভাঙল লাগ না 

এরকম তিনটি লেখার নাম দিন (সবচেয়ে 

নীরস নামটি আগে) 

(ক) ৬৩৯৪৩৪০৪৩৬৩ (খ) “৪৪৪৩ ৩৪৩% (শগ) ০৪৪ ৪৪৪৪ 

৭। ধারাবাহক ভাবে যে সব লেখ 

এ পধ্যস্ত প্রকাশিত হয়েছে সকার কোনটি 
আপনার বেশী ভালু লাগে--( যে কোন ১টি) 

ক) গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য 

খ) বাংল! পরিভাব। 

গ) অক্কে যারা ক! 

ঘ) চতুস্প্াঠির চত্বরে 

ও) স্মৃতি বালরে বিশ্ব পরিচন্র 

চ) স্থরলোকে ইন্দ্র পত্তন। 

৮। সঙ্ঘ কতৃক পরিচালিত প্রপ্তি- 
যোগিভার মধ্যে কোনটিতে আপনি অআংশ- 
গ্রহণ 'করেন বা ফরতে চান (একাধিক 
উত্তর চঙ্গবে ) 

ক) জঙ্কন থ) ছোট গল গ) অন্থমানস 
ঘ) আলোকচিত্র ও) ধাধা। 

৯। নতুন কোন প্রতিযোগিতা পরি- 
চালনা করা যদ্দি ভবিষ্যতে সম্ধ হয়, তবে 

কোন, প্রতিযোগিত। আপনি পছন্দ করবেন? 
(নাম দিন) 

১০ । এই সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলির 

মধ্যে কোন গুলে। ভাল লেগেছে? 

[ পুষ্ঠাৎ নম্বর দিন ] 

উন্র এর উদাহরণ -- 

১ (গ)। ১ (৩), ৩ (খ)। ৪ (ক) (ট), 

(-) ৫ (ক) ডেটিং (খ) জবানবন্দী 

(গ) অর্.পাদল় ৬ (ক) আহ্ক যারা কাচ। 

(খ) ধাধা (গ) পুস্তকু সমালোচনা 

৭ (থ), ৮ (খ) (উ) ৯ চিঠিলেখ।। 



অনুমান প্রতিযোগিতা 

অন্ুলন্ধিংস। ও স্মৃতি আক্তিকে প্রবুছ 

করবার জন্য এই অন্থমানস প্রতিযোগিতার 

ব্যবস্থ।(। এই প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার 

আছে । প্রথম পুঝস্কায় ১* টাকা ও ভিভীয় 

পুরস্কা॥ ৫ টাক1। একাধিক মিত। যদি 

একই পুরস্কার লাতে সমর্থ হন, তৰে 

ভাগ চক্রের [লটারীর) লাছায্যে এক 

জনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়। হবে। 

অবশ্ট সফল প্রতিযোগীর নাম লিপিমিতায় 

প্রকাশ কর হুবে। ১০ই শ্রাবণ ১৩৮০ 

বঙ্জান্ধের মধ্যে নীচে প্রশ্নগুলির ড্র 

আস। চাই। 

লিপিমিতার আগামী সংখ্যায় প্রশ্ন গলির 

উত্তর লহ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণ। কছ। 

হবে। 

১ পৃথিবীর কি বৃহত্তম বাংল! দেশে 

অবস্থিত? 

২। বাংলা ভাষার 'বিশ্ব কোষ 

কে রচন। করেন? 

গুথম 

সাজে ভারত অঙ্গিশ্পিকে 

জ্েঠ সন্মান 
৬। কোন 

হকি খেশ্সায় বিশ্বের 

অর্জন করে? 

৪। মছাশুনে) প্রথম বিচণ করেন কে? 

৫1 মানুষের গেছে অবশ্থিত লবচেকে 

বড় মাংস পেশীর নাম কি? 

৬। কোন সালে কে 'ফিজ আবিক্ষার 

করেন? 

ট্রেনলেল, স্টীল, কোন কোন থাতু 

মিশনে নিমিত 1 

গত ভারত -্টংল্যাণ্ড মাত্রোজ টেষ্টে 

ক্রিকেট ইতিহাসে এমল কি নজির 

স্াপিত হয়েছে য। পুবে কখনও 

হয় নি? 

যাতে আুখে নিদ্র। যাতে 

সন্ধ্যা দিশ্চিস্ত লেখাপড়। করিতে 

ঘরে *এনকিউজেকু শ্প্রে করুন, 

হা মানব ও গৃহপালিঙ জন্তঃ কোন 

অপকার করে না। 

প্রস্ততকারক 2 

॥ কেমিক্যালস 
১৯নং চণ্তীচয়ণ জযোতিভূর্যণ লেন, 

হালী, ছাগুড়। 



উত্তর  --. 

২1 প্রঙ্গ £ - 

জেনে রাখা ভাল 
[১1 প্রশ্ম £-- বিশ্ব বিখ্যাত ডাকটিকিট জাল 

কারীর নাম কি? সে কোন 

দেশের অধিবাসী? মুত্যু সময় 

ভার বয়স কত দিল? মতা 

পুরে সে কত পাউগ্ড মুলোর 

ডাকটিকিট জাজ কবিয়াছিল? 

জ"।ডিস্পেরাটি, ফান্সের অধি- 

বাসী। ম.ত্যুতর সময় গার বয়স 

৭৩ হংলগর | ৪৫,০০,৯০* পাউগ্ু 

মুলার বিভিন্ন দেশীয় ভাক- 

টিকিট। 

বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাঙ কোথায় 

দেখিতে পাওয়! যায়? ইহার 

উচ্চন্জ। কত ? 

উত্তর ১- 

৩। গাম :--- 

উত্তর £- 

দক্ষিণ আমেিকার পেরুর 

মন্টারে। [ 8101068,5,৬ ] অঞ্চলে 

বিশ্বের বৃহুত্তষধ ব্যাও দেখিতে 

প্াওয়। যায় । ইহার উচ্চতা ২৮ 

কোন বাঙ্গালী বিদেশে ৫সন্যা- 
ধ)ক্ষের পদ লাভ কবিয়াছিলেন? 

কণেজ স্বরেশ চক্র বিশ্বাল -- 

ত্রার্ধিল রাজ্যে । 

সংগ্রাহক-_ ৭২১৩ হাফিজউদ্দিন। 

নববধের অঞ্জলি 
* এইট ভীর্থদেবতার মন্গিত প্রাঞ্ষণে 

যে পুঙ্জার পুস্পাজলি সাজাইন্ু সত্ব চনে 

সায়াহের শেষে আফোজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি 

মোর পারা জীবনের অন্তরের অনিব্ণাণ ৰাণী 

জ্বালায়ে রাখিয়। গেম আবতির সন্ধাদীপ মুখে 

সেমোর নিবেদন-তোমাদের সবার সম্মুখে? 

ভবানীপুর অটে। এজেন্সী 

১৬পি, আশুতোষ মুখার্জি ঝোড, কলিকাতা-২' 

জিপি -১৪ ১ 
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বিচিত্র প্রেম 
- ন্ভভাব বন্দ্যোপাধ্যায় 

( সম্ভ্তিপুর - বিহার) 

(কাহিনীতে বর্ণিত আলোড়ম1--. 
সবই হিন্দী-ভাষাতে, 

এখানে বাংল! অনুবাদ করে লেখ। হল) 

অনেক অনুলন্ান, অনেক প্রচেষ্টার পর 
| গকরিটা পেয়ে গেল ন্তব্রত। বিহার 

প্রদেশে এক বালিক!। উচ্চ বিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান শিক্ষক পঙ্দে। মাইনে মোটামুটি 
মন নক়্ | বিদ্যালয়ে প্রায় ভাগই শিক্ষিত । 
শুধু ছা'জন শিক্ষক। প্রথম দিন চাকরিতে 
ভযন করতে গেল স্ৃত্রত। সকলের সাথে 
পরিচয় ছল- শুধু একজন ছাড়া | উক্ত 
শিক্ষিকটি. ছু'মাস পূর্বে ছুটি নিয়ে দিত্তী 
শিয়েছিল। 

নাম সন্তোষ, পাঞ্জাবী মেয়ে। 
লাথে পরিচিত হল জয়েন করবার 

মাস হুয়েক পরে। প্রথম পরিচয়ের বথ৷ 
মনে পড়লে এখনে! হালি পায় তার। 

দীর্ঘ চান্বমাল ছুটি কাটিয়ে যেদিন জয়েন 

সংস্রতর 

প্রায় 

৫১ 

করল সম্ভোব - সেই দ্িনকার ঘটন1। 

যথারীতি ঠিক দশটার লময় সব্রত স্ক,লে 
এজ | প্রথম পিরিয়ড র্লাস করে ট্রাফরুমে 

এসে বিশ্মিত হল সে। ট্রাকরূমে একাকী 

এক অপগিচিত! সন্দরী গুরুণী বসে ৰই 
পড়ছিল | অপরূপা মেয়েটি । গাদা! টক্.- 

টকে রঙ - স্লিম ফিগার, একরাশ ঢেউ 

খেলানে! কাল ঘন চুল। বয়ল বড়জোর 

চবিবগ পঁচিশ হবে| পাঠে »রত তরুণীটি 

একবার ভার দিকে চেয়ে পুনরায় বইয়ের 

দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করল। স্থানীয় মেয়ে 

বোধহয় | কোন দরকার টরকার আছে 

হয়ত স্কুলে । চেয়ার টেনে একপাশে বলে 

পড়ে সব্রত। লামনেহ টেবিলে রাখ 

লংবাদপত্রট।। তুলে নেয়। সংবাদপত্রের 



বিচিত্র প্রেষ 

পৃষ্ঠাগুলি কয়েকবার উলটে পালটে প্রশ্থ 
করে-- “আপনি কি কারো সাথে দেখ! 

করছে চান ? 

মুখ তৃলে চার মেয়েটি । মিডি হেলে 
বলে-_ "আমি এই স্বলেরই শিক্ষিক।-_ 

আমার নাম সম্ভোষ'? | 

ভীষণ জঙ্জ 

ক্ছুক্ষণ পে 

পেয়ে 

বজে _ 

যায় সংব্র। 

*ভোন্ট মাইগ্” 
আপন্বাকে চিনতে পারিনি । আজই গ্রথস 

দেখলাম ফিন।। উচ্চেঃস্বরে হেলে ওঠে 
সন্ত োব। বলে, আজ স্কুলে এসেই আপনার 
কথ! শুনোছ। সঙ্যি আপনি ভীবণ দর । 

তাওপর আঅনেকগিন কেটে গেছে। 

প্রতাহুই স্কুলে আসে - সন্ভোষের সাথে 

দেখাও হয় । কিস্তু সকল শিক্ষিক। ও 

ছাআ্াঙ্জের সামনে উভয়েরই ঝ্থাবাত্ত। বলতে 

সংত্র 

কেন জানি সংকোচ বোধ হুয়। ভা"ছাড়া 

স্বলর শ্িক্ষিকাদের থেকে নিযে ছাত্রীর! 

পধাস্ত। সকলেই তাদের পিকে সন্দছর 

দৃিতে চেয়ে থাকে। 

শায় সাতাশ বছরের এক দর্শন যুবক 

স্বর স.পুরুষ ঠেহাও। তার। ঝাল ঘন 

চুল । 

লেদিনকার ৭1। লাদ। প্যান্টের গশর 

৪, 

'নমে এল । 

সাদ! জঙেক টি শাটে? 
ভাকে। শ্যাম্প, কর! 

একবার ঠিক কবে নিবে ঘড়ির দিকে 

চাইলে! লব্রত। দশটা বাজে -আর দেবী 
কর] চলে না। ঘরে তাল বন্ধ কয়ে বেরিয়ে 

পড়ে সে। পথে কতগুলি মেয়ে কোলঙান্বল 

করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। স্ব্রতকে 
দেখে স-সম্ভরমে পথ ছেড়ে প্রণাম জানালে! ।' 
মু ছেসে হাত নেড়ে এগিয়ে বায় স.ব্রত। 
পেছন থেকে মেয়েদের অস্পষ্ট শব ক] 

আসে- গ্রাণ্ড লাগছে - ঠিক রাজেশখানার 

চমৎকার লাগছিল 

চলগুজি - আর 

মত। ও মেরী রাজ। - জর! পাস তে৷ 
আজ?! 

»ব্রত কোন আক্ষেপ কলন1]। বেশীর 
ভাগনী পাণ্রাবী, সিদ্ধ ও বিছ্ান্রী 

বাঙালীর সংখ্যা খুব কম। 
€মেয়ে। 

সেদিন টিফিনের সময় সঞংল শিক্ষিকাদের 

সাথে সংব্রতঙ্ড ট্রাফরমে বসে গল্প করছিল। 

এমন সময় চাপবাশি এসে জানা - সন্তোষ 

দাদমশি ছাড়! সকলকে 'মেমলাছেব? অফিল- 

রূমে ডাকছেন । মেমসাছেব মানে প্রধান 

অধ্যাপিক। | বিস্মিত হুল স্ব্রত। সকলকে 

ডেকে পাঠাজেন, শুধু সম্তোবন্তে ছাড় 

কেন? সকল শিক্ষিকাদের সাথে লে অফিস” 

বেস্তন গেওয়! হছল্ছে, তাই 
সকলকে ডেকে পাঠানো হয়েছে! বেতন 
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নিয়ে আধার লময় প্রধান অধাপিক্তাকে 

প্রথা করে সে - 'সম্তোবকে বেতন দেওয়া 

হুয়ন। কেনা'? 

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সুত্রতর দিকে চেয়ে তিনি 

উত্তর করলেন_- "সে খোজে আপনার 

প্রয়োজন কী? মাথ। নীচ, করে সে 

অফিসরূম থেকে বেরিয়ে আসে। ট্টাফরষে 

একাকী নীরবে বসেছিল সম্তোষ। সব্রত্ত 

এসেই প্রশ্ন করে" “তোমাকে বেতন দেয় 

ন। কেন? 

বলে, 

বাড়া 

সজল চক্ষে ফিরে চায় সম্তে।ষ। 

তুমি আজকে আমাত 
এলে। - আনেক কথা আে। 

বাড়ী যাণ্ড, অথচ আমার এখানে আস না। 

আম খুব খারাপ মেয়ে ভাই না? শেষের 

কথ।টি বলতে গিয়ে সম্তোষের কগম্বর ভারী 

জনন] ।, 

সকলকার 

হয়ে আসে। সবর এগিরে এসে সস্তোষের 

পশে বসে পড়ে। তার নরম নিটোল 

হাতটি টেনে নেয় নিজের স্থাতের ভেতর। 

তারপর ব্যাথাতুর কণ্ঠে বলে-- “সকলে 

আমাদের সন্দেহর দৃষ্টিতে দেখে সম্তেষ। 
তাই ইচ্ছ হলেও তোমার বাড়ী যেত 

পারি ন।। সুলঙগ প্রাণ ভন তোমার 

সাথে কথাও বলতে পার না। তোমাকে 

দেখে মনে হয়, ভূমি খুব অসহায়। কি 

ইয়েছে-. লব খুলে বল প্লিজ!" 

সব্রতর বুকে মাথা! বেখে কুপিয়ে 

কেঁদে ওঠে সে। কিছুক্ষণ পয়ে উঠে. 
দাড়ায় । চোথ মুছে স্ব্রতর হাতট! সজোবে 
চেপে ধরে বলে, আজকে আমার বাড়ী 

এসো - সব বজব। জগ্মীটি এসো-- কথা. 

দাও আসবে? স্ব্রতও উঠে দাড়িয়ে উত্তর 
করে-- *নিশ্চন্ন আমসবে। সম্তোষ, কথ! 

দিলাম ।' ৃ 

আলন সন্ধ্য।। মাউথ অগরান্ট। হাতে 

নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সব্রত। তার কোরা" 

টারেব অনতি দুরে স্মবিশাল গণ্ডক নদী। 
পথের হছুধানরে গাছপালা ও ফলের 

সমাঝোহ। দৃন্ধে কতগুলি বাংলে। - স্কানীয় 

অফিলারদের ন্ট । জায়গাট। মোটামুটি 

মন্দ নয় | নদীর ধারে বাঁধের ওপর ৰলে 

প.ড় সে। মাউথ অর্গন এর স্মিউ সর 

মুখরিত হয়ে ওঠে [ন্জজন নদী প্রান্ত। 
বাজনার সরে নিজেকেও হারিয়ে ফেলে 

সংব্রত। 

খেয়াল হয় তার। 

ঘড়ির দিকে 

উঠে পড়ে সে। 

অনেকক্ষণ পরে 

সম্ভেষের বাড়ী যেতে হবে। 

চায় - সাডে সাতটা বাজে। 

একট! লিগারেট ধণিয়ে নিয়ে অফিসারস, 

কালানীর দিকে এগিয়ে চলে। সম্তোষের 

ভাই এগ্রিকালচার অফিলার। ভারি সন্দর 

ব্যভাবের সপুরুষ চেহার। ভার! স্বর 
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ফ্থনও দেখেনি তাকে, তবে শুনেছে ভদ্র লাভ 

খুবই অমায়িক লাজ অংয়ের 

বাংলোর দিকে'' এগিয়ে যাঝ 

বারান্দায় ওঠে কলিং যেল টেপে। কিছুক্ষণ 

পরেই দরজ। খুজে বেনিযে আসে এক 

সদর্শন যুবক। সম্প্রশ্ন দৃষ্টিদ্ধে চেয়ে থাকেন 

তিনি | 

সামনের 
স.ব্র্ত। 

যুবকটিকে দেখে অনুমান করে নেয় সেঃ 

বোধ হয় সস্ভোষের ভাই। মুছে হেসে 

নমস্কার জানিয়ে সব্রতত বলে, 'আম গালস 

হাই স্বংলে কাজ কগি। আমার নাম 

সব্রত ব্যানার্জী ।”? 

সহাস্যে লভ্রতের হাত চেপে ধরেন 

ঠিনি। ভাওপও বাস্ত ইয়ে বে ওঠেন, 

আসন আসস। সন্তোষ বহিণ_ আ।পাপার 

কথ। রোর্জ বলে । আপনার কাছে আমার 

এক শিঞ্চায়ত আছে মিঃ. ব্যানাজী। 

বিশ্মিত হয় সব্রত। বলে, "কি অভিযে!গ 

বলুন ?" 

শাস্তীর কে উত্তর করেন তিশি-- 

“এ তরদিন এখান এেছেন-- অথ 

আমাদের বাড়ী আসেন না কেন গাল? 

ধ ০৭ 

ভেবেছি 

পরল 

হ"াফ ছেড়ে আাচে 

ন। জানি কিসের 

মক । 

অভিযোগ । 

৫8 

স্বাভাবিক হাসি কঃটে এঠে ভার মুখে। 

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বান্ত ভবে 

ওঠেন তিনি । বলেন, 'এখুনি অফিলে যেতে 

হবরে-মিটিং আছে। সম্ভতোষ আসছে 

আপনি কথ। বঙগ,ন। রোজ সন্ধ্যার সময় 

আপসাবন- গল কব যাবে । »থ। শেষে 

সহ্য প্রস্থান করেন ভিনি। 

কিছুক্ষণ পরে একঝাশ খাবার হাতে 

কার প্রবেশ করে সন্তোষ ভার তার 

খে সংব্রতর দিকে চেয়ে সামনের সোফায় 

বিম্মত হয় সংব্রত্ভ। ভবে ক্চি 

সাস্তাক খুশি 

শীএবে থাকে 

সাস্তাষ 

কথন 

বসে পড়ে। 

তার হয়ুনি। 

আরক্তিম মুখ 

ক্ডক্ষণ পঞ্জে 

আগমান 

বলে সে। 

বাল ওঠে এত 

দেরী করলে কেন? থেকে তোমার 

জন্য অপেক্ষা করছি জানো? 

সব্রতর পাশে এসে বলে পড়ে সে। 

কথ শে 

অনেকক্ষণ পর দেপ্রিন ভারাক্রস্ত মান 

সব উঠে এসেছিল। সন্তে'ব বলেছিল 

তাকে স্কুলের কাহিনী । তার ওপর অন্যার 

কাচ্ছিনী। অলহায, 

ওপর অবিডারের 

টাচ 

অভ্ভযাচারের এক 

বিদেশী ওুরুণীর অন্যায় 

কাহিনী। প্রায় ছু'বছর পুবের ঘটন।। 

পয়সার গোলমাল, চরিত দোষ এমন হমনেক 

অভিযোগ থাকার, পুরে সেক্রেটারা 
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প্রধান অধালিকানক্কে সালসপেণ্ড করেন 

সস্ভোষকে প্রধান অধালপিঙাও 

গ্রহণ করত আদেশ দেওয়! 

টারীর কথাস্থযায়া ০ 

করে। পুবের প্রধান কআধ]াপিক। ফোটে 

করেন । এবং প্রায় হযটমাস পরে 

মমলায় জিতে তিনি পুন গাত হল স্বীয় 

পদে ফিছ্গে সম্ভব পুনরার 

সাধারণ শিক্ষিকার্ধীপেই এই বিদ্যালয়ে কাজ 

এবং 

কধাযভার 

সেক্রে - 

কাখাভা্ গ্রহণ 

হয় । 

আমল। 

আসেন । 

' করতে থাকে । বস্তমানে প্রধান অধ্যাপিকার 

তাই সম্তোষের প্রতি এত আক্রোশ । তার 

প্রতি মিথ্যা কতকণ্থগলি অিযোগ তুলে 

প্রা বছৰ খানে ধরে তিনি সস্তেষের 

বেতন আটকে রেখেছেন । 

সব শোনে স্বত। বন্তমান লেক্রে- 

সেক্রেটাতীও সঙ্গে তার কিছু আন্তরিক 

ঘান্রষঠভাগ ছিপ । অনেক চেষ্টা কনে তে 

সম্তোষের ৰাকা বেতণেন্স অন্কফাংশ উসল 

করে দিল। 

তারপর সেদিনকার ঘটনা । সেপিন 

প্রায় দুহাঞজার টাকার এক বুহৎ তোড়। 

সম্তোষ স্বল থেকে পেল | 

প্রায় "আ্রেশে ফেটে পড়ছিলেন এবং 

প্রতি জলস্ত দৃষ্টি শিপ 
করছিলেন । সঃবতর দিকে একাস্ত ভালবাস! 

ও কুত্তভ্তন্ভার দৃটিতে অনেকক্ষণ 

প্রধান অধ্যাপিকা 

সব তর 

ধরে 

চেয়েছিল সম্তোষা 'এই বাপাঝ গজ তত | 

সন্তোষ প্রায় আশাই ছেড়ে গিফেডিজ ভাল 

দদ্ঘ 2 

পর অজ এই প্রথম চে স্কল থেকে টান! 

পেল | 

মূল্য 1 

প্রাপ্া টাজাত সন্থন্দে। এক 

তা» অধিকার. তাৰ যেহনতে 

স.মব,তর জনই তা সম্ভবপর হল। 

স্কলেত অধিকাংশ ষ্টাফ প্রধান 

পিকার দলে। 

আধ 

সকজেই তাকে ভয় করত। 

স.মনতই প্রথম ব্যক্তি ষে ভার অন্যায় 

অবিচার ও অত্যাচাঝের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্গে 

প্ুদিজিলাদ জআনলিয়ে, আক্লাস্ত প্রচেষ্টা কবে 

সভ্তাষেন প্রাপার প্রায় অদ্ধাংশ উদ,ল করে 

দিল। 

সেদিন ছুটির পর প্রধান অধ]াপিক। 

ডেকে শ্রালিয়োছলেন। -- "তুমি 

বানাজা। 

তার 

সবতাক 
6৬ ০৫ 

মিঃ 

তুলেছে। 

খেলা) করছ 

মাথ। 

আগুন নিয়ে 

বিরাদ্ধ যে 

পরিণাম জানো? 

আমার 

রুদ্ধ অ.'ক্রোশে ফেটে পড়ছিল সব । 

গান্তীর কে উত্তর করেছিল? আমি বাঙালী । 

অন্যায় যেখানে স,ভাষ বস, আত । 

অত্যাচার ছয়, সেখানে আমি তীর, কে 

প্রতিবাদ জানাই, ভার প্রতিকার করি 

এটা আমার খধন্ম ও কর্তবা ম্যাডাম”। 

আর মনে রাখঘধেন-- 'আ।মি চঢাকরিকে 

৫৫ 



বিচিত্র প্রেষ 

পরোয়। করি না! কথ! শেষে ভরত বেরিজ্রে এলেছিল সে। 

পরদিন সন্তোষ অকৃঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে- ছিল সুবতকো। বলেছিল তোমার খণ আমি কখনে। পরিশোধ করতে পারবো না। এই উপকার জীধবতোর মনে থাঞ্েে 

স্প্রয় সেন 

গ.প্রিয় ৪15 

কথ। মনে আঙে ম্শ্চিঃই ? 
বলে 

আ।মার 

ধাকে কোনো-দিনই ভুলতে পারবেনা 
' চোথের“তাবাত জাতে আলার প্রার্থন। . জানিয়ে জানিয়ে হওরার হয়ে বলেছিলে : (যেয়ে-মানবকে বনু না বলে ন। হয় বান্কৃবী-ই 
বলি, তা-বলে ছুজনে হজনের কাছ থেকে 

ব্যানাজর্থ ! 

তার অশ্র.লিক্ত চক্ষ,র দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স.ব্রত উত্তর করেছিল-_ তুমি এক 
অসহায়া খিদেশী তরুণী] আমি যা করছি কতরবযবোধে, উপকার নয় সম্ভোব। 

সমীপেষ 
- অসিত বণ হাজর! 

নদীর! | 

যেট। আদায় করি সেট! কিস্তু সেই এক- মেব। দ্বিতীয়ম বন্ধত্ব-ই। বলেছিলে : বিশ্বাস 
করতে না পারার সেই মার্কমাঙা বদ 
গুণটাই ওরগজজেবকে দিলানা পাস ন্হার। দিলো সম্রাটের টাট উলটে | 

মনে আছে একদিন 
কান শুশে উম্কে 

সব্রিয় দা, 
অ।মার মুখে সপহিতার 

৫ 



স্থপ্রিয় সেন সষীপেষ, 

উঠেছিলে তুমি? পরে সে ভাবটা কাটিয়ে বাষ্টকে এসে যায়! বাহাতুরি দেবিয়ে রা 

উঠে পুরে! দম্ঘর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা কিনভে চায় ভাদেহ আমি ঘৃণা কি ঢা 
করে ঠোটের কোণায়, নাটকে কায়দার 

হাসি হাপি ভাব মাথিয়ে বলেছিলে : দিলে হ্যা, যা বলছিলাম' সবিতা আমার: 

তে। মেজাজট। নষ্ট করে! সবিত!!] ফ.:[ মুখে তোমার গুশংসা শুনে হেলেছিলো? 

একট! আস্ত বাযচোট! বাজ। মেয়ের সঙ্গে পাগলের মতে! । আমি বলেছিলাম £ হাসি. 

তোমার আলাপ আছে জেনে সত লঙণে বিভা, স্প্রিয় দ্বার» মতো মাথা: 

ছুঃখি্ত হঙ্গাম ডার়পিং] আনার রুচি হয় না। মান্থষের প্রতি তার এম 

বোধের অভাবট! তোমাকে সেদিন কী ভীষণ মমতা-- প্ 

ভাবনায়ই না ফেলেছিলে।! স্প্রিয় দা! 
সনে আছে সেকথা? হেসে গড়িয়ে পড়েছিলো সবিতা 2. 

তোর সংপ্রিয় দার অমত!-টা মানুষের চেয়ে: 

মনে আছে নিশ্চয়ই সেদিন তোমার মেজে মান্বষের প্রতিই একটু বেশী কে 1 7 

ভথার মাঝখানে আমি বজেছিলাম : সাধড! জানো স.প্রিয দা| চসেদিন বিজ্তু সবিক্ষণঞ্জ পু 

কিস্তু তোমাকে চেনে বলছিলো সপ্রিত দা! কথায় বেশ আঘাত পেযেচিলাম আমি ।, 

সে সঙ্গেই প্রতিবাদ ঝরেছিলাম £ এটা; বলছিলে।"""*" কথা শেষ হবার আগেই 

আমাকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে তুমি কিন্তু তোর ভুল ধারনা সবিতা । মাস্থবকে:: ৃ 

বলেছিলে £ তাই বুঝি? সবিতা আমাকে." বিশ্বাম করতে না পাণার সেই "*** টিং 

হাঁ, তা" চেনে টাকি] জানা শোনা না 7 

থাকলে আগি-ই বা জানালাম কা করে সত্যি কথাটা শুনতে শুনতে সবিতা, 

যে, দ্যাট সবিতা ইঞ্জ নাথং বাট এ এমন ভয়ানক ভাবে হাসছিলা ঘে রতি”. 

টন ''মানে- বাঝোট। বাজা মেয়ে! মতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । এই ধরনের. 

একটা সামান্য থা, মধ্যে ষে মানুষ এমন ৃ 

দরুণ হাসারসেক্র সন্ধান পায় তাকে একটা 

টেকে আমি বেড়াইনে স,প্রিয় দা" ! তাই স্বাভাবিক সংস্থ বন্থার মানব বলে মনে ্ 

বন্ধুত্ব থেকে আলল সন্বটৃকু নিংড়ে ন্বোর করতে শা পারাটাই স্বাভাবিক-_ তাই না? 

নাম করে অন্ধন্তারে ভ্রণের গলা টিপে সমগ্রির দা? কিন্তু না, সেদিন সবিতা রে 

দিনের আলোর বেস্কস,র খালাস হয়ে লম্পণ স্বাতাদিক এবং সম্থ ছিলো ভার. 

তোমার মতে! সন্ধির আড়ালে অভিদন্ধি 

৪৭ 



সুপ্রিয় লেন্স সম্মীপেহ্, 

ব্রীমাণ তোমাকে দিচ্ছি এক্ষনি 1 

হাসি থামিয়ে সে কি বলেছিলো জানো? 

হালজেডিঙজো 2 হা, বিশ্বাপ কষতে না 

পারার লেই মার্কামার। হগুণটাই ওরংগভোব- 

কে দিজো না পাস স্বর. গিলো সম্রাটের 

টাট, উপটে। ফেল? এই তো বলতে 

চাইছিল তুই? 

দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি । 

মনে পড়ছে. বেশ কিছুটা সময় লেগেছিলে। 

সে ভাবটা ক্ঞাটিয়ে উঠত" বল্গেছিলাম 2 

আশ্চর্বা। তুই কী করে জানলি হ্যা, 

'হাণা, ঠিক এই কথাই তো ৰলেছিলো 
সশ্রিয় দ1| 

দিয়েছিলো 

আমাকেও 

উত্তব 

নয়, -_ 

বেশ গন্তীর ত্যরে 

সবিভাঃ শুধু ভ্োকে 

বঙগতে গিয়েছিলো, - আমি পাত্তা দিইনি। 

শেঘে আঅ।মার বোকা বোন্টায্স় হান্ত ধরে 

-গ্র একই কথাশুনিয়েছিলোসে। বলেছিলো; 

' কবিতা । তৃমি কি সন্দর । তোমার রং 

কালো কিজ্ত মন লাদদা আর তোমার দিদি 

ঠিঞ্জ তার উপ২টা*-- রং সাদা কিন্তু মন 

কালো । তে।মার পাশে আমাকে, 

“কেমন একটা 'আবিশ্বালেঞ 

” দেখেছো 1? 

দেখাজকই 

ভঙ্গ তাকায় 

কথাগুলো কেমন হ,বহ, মনে গ্েখেছি 

ধলোছো ? ক্লাসে উতিছ্াস পড়াও আনি 

ঠিক এমনি মনে রাথতে পারতাম । তোমার 

মতো প্রেমের জগতে এমন ইন্ডিহ?স 

চৃন্তিন্তায়ী প্রেমিক পুংগরকে মনে না দেখে 

তাই তোমার স্ন্ন্ধে োমার 

কিন্বা আমোর 

আছে ঠিক 

কি পারি ? 

নিজের কথ, আমার কথ 

কথ। সবই আমাক মনে গীথ। 

ইতিহাসে মতো । 

সবিতার কাছেই শুনেছি-__ তার কোন 

কবিতাকে বার বার তান সেই বিয়ে কণার 

প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে একাদন একট। চিথ্কুট 

দিয়ে বলেছিলে; জানো ডারলিং ! বিভ্ান 

আজকাল অ-নে-ক ডন্গতভি কণ্েছে।' 

এগুলে। কিনে নিও । শিয়মমতে। খেও-__ 

স-ব ঠিক হয়ে যাবে ।-"--লবিতার কাছেই 

শুনেছি কবি তার অনাগঞজ সন্তানের পিত। 

নোট দিয়ে 

ভয়ের কী আছে ডারালং ? 
দশ টাকাঝ কম্েকখান। 

বলেছিলো: 

যুগ সঙ্গে পা ফেলে চলতে শেখা । যুগচ। 

এগুচচে আমরা পিছিয়ে থাকলে চজবে 

কেন? যাও ঘ। দিঝেছি ওতেই বিপদ্ঞন 

ভোমাঞ্েে »কষ। করবেন। 

অচ্ছ। সংপ্রিয় দ। 1] সবিতা বা বলে” 

ছিলে ত। কি সত্যি? সভি)ই কি কৰি 

বেঁচে থাক। অবন্থ।য় তুমি ওকে ওর দেওয়া 

€ 



ক্প্রি গেন সমীপৈষ, 

প্রেম-পত্রগুলে দেখিয়ে ঘলেছিগে 2 বিয়ের 

ভঙ্কে বিরক্ত কোরোনা কধিতা। বেশী 

সভী-গিরি দযাখালে সহ ফাস করে দেবে! 
বাজারে । সপ্পিয় সেনের বে মামল। 

করার সম্বল যখন তোমার নেই, তখন 

হাষলাবাজী বন্ধু করে আমাকে রেহাই 

দাও। বঙ্গোনা, সত্যই তুমি কবিতার 

কাছে রেহাই চেয়েছিলে? আমান কিন্তু 

বিশ্বাশ হয় না কথাট।। সমপ্রিত্ সেনের 

মতো পুরুষ যে কখনে। মেয়েদের হাত থেকে 

রেহাই চার এটা মেয়ে হয়ে বিশ্বাম করটা 

আমার পক্ষে সত্যিই বড়ো কঙ্জিন 

হচ্চে | 

মনে 

সশ্প্িয দা, বেডিওতে কিম্বা নেতাদেত 

বিবৃতিতে শুনি আমাদের দেশে নাকি দিন 

বদলের পাল! শুরু হয়েছে । আমি কিন্ত 

বিশ্বাপ করতে পারিনা যে পগ্েশে সমপ্রন্ 

সেনের দল গতান্ুগতিঞ্ক ভাবে মেয়ে মানুষ 

আর অয়দার ভাল তুট।কে সমান তালে 

চটক্ডে চটকে কখনো রুটি, কখনো! লুচি, 

কখনো পঝোটার মতো, কখনো। সোজা সম্জ 

ছলে, কখনো বলে আদার 

দেশের অর্থনৈতিক 

ব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে, সে গেশের বদ- 

বদল কী অতো সহজে হব? নঙ্জরুলের 

সে গ্রশ্বের জবাব কী আজও কেউ দিতে 

পেকেছে বলতে পাগো? আঙজঙগ তো 

কখ।ানা করাত 

অভংক্টারে এ সমাজ 

অসতী মেয়েরা জারজ সম্ভান প্রসব করে 

চোর দায়ে ধরা পড়ছে -আর অসৎ পিভাবঝা. 

আলোয় কিম্বা অন্ধকারে সমাজের ডাজ-.. 

পাঙ্গায় ফগ পেড়ে বেড়াচ্ছে _- গাছেরগ 

খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে। 

আমাদে মতো মেয়েদের রূপলী, 

উর্ধশী, সর্বনাশী করে তুলেছে তোমাদের 

শকুনী দৃষ্টি, আমাদের ভালো থাকার 
চেষ্টাকে তোমাদের মতো সৎ পুরুষেরা মনে. 

করছে ফাঁকা সতাগিরি। সমাজের পেটের 

খিদের খোরাকের নামে একটা হাত-পা” 

ওগযালা বোঝা পেটের ভেতর চালান কনে 

দিযে দিব্যি সরে পড়ছো। তোমরা আর 

না থাক, আএ সঝ। চিঠিটা বেয়ারিং 

হয়ে যাবে হয়তো। 

বৌঙ্গিকে প্রণাম । 

প্রাণভরা 

তোমার ছেলেমেয়ে" 

ভাঙোবাসা, আর, 

সোধার জন্যে »ইলো একট। আস্ত বারোট। 

ধাঞ্জা মেয়ের অকৃত্রিম অভিশাপ । 

দের আমার 

ইতি _- 

মল্লিক মাল।কার। 



বিশ্ব মিতাবিনি সঙ্ন্থ 

৪৮, রাজ্কুষ্ণ ভ্বীট, উত্তর স্ণাড়। ছগলী 

€বশাখ, টজয্ঠ _-১৩৬৮০ 

চতুর বর্ষ প্রথম সংখ্য! 

€বজেশিক মিতাদের ভার্জিকা 

বাংজলাছদেশ ছান্ডা আন্যাঁন্য ঠহ৫দশ্িকি মিতা্দের ১৯০ 

পয়সার ৫বগেশিক বিমান পন্ছে সরাসক্তি চিঠি পাঠাতে হুবে। 
ঘাংলা নদেশেত নানী মিস্তা ভিন্ন অপর কক্ষের পূণ” ঠিকখনা 

নীচে দেওয়া হল, বানী মিজঞাকে সংঘের অআবধারকত্বে ওুখম 
চিঠি পাঠাতে হনে। এর চিঠির মধ্যে জেখক ভার নিজের 
ঠিকানা আনিযে দিতে পারেন । | 

শ্প্িতত বিবদ্গুলির পঞ্িবর্তে যে সাক্ষেজ্িক ভিহু 

ব্যবহান হযেছে দেঞ্জাল এইরুপশ £--- 

ক-_ সম।জ্, খা__ ম্বাজনীতি, গ-- স্াহিত্য, 

ঘ-__ শিল্প, চ-_- বাবস-বাশিজ্য, ছ - খশ্ম, জ__- গান 
ঝ-- বাঝনা, এত -- ভ্রমণ, টউ-- আল্লোকচিআ্র, ঠ -- ভাক- 
টিকিট, ড - খেলাধুঙ্সা, ঢ-- ভঙ্গ চিত্র, প-- সাভার 
স্ত-_- বাগান করা, থ-- হাসু মুরগী পালন, দ-_ অভিনক্স। 

এবার থেকে শি্য় বিষম্বপ,লি নতুন ব্দুপ ধারণ 
কল্প, সেগনলিি অন্যত্র প্রকাশ করা হল। 

শি 

মিভাদের নাম ও পাক্সিচবের সংক্ষিপ্ত বিবতণশ, লি 
এইভাতে সাজানো হয়েছে ১-- সদল্য সংখা, নাম, ঠিকান্বা, 
বয্সস, বৃত্তি ও সখের বিবন। 



বৈদেশিক মিগাদের ভাপিক! 

৬১৩. আঅঞিত দত 2০, ০. 8০%:-- 7209 বশজ্দ [.191599,89  020৮০78০ 

0812909 ৩৫, চাকুরী, গ ঘ ও গ্ ড শিকার, গাড়ী চাঞ্না 
৫৯০১ আনিজ ঘোষ [105 1-৪১017866017 50, ১2107751705 | ও 

৮/210121) 11555 02154 ০৩ 54৮ ৩৫) গবেষক, ক থু. গা ৬ ছছ 

ঞঃ গজ ড 

৬৩৫৮ খঅঙলেশ কুষাতড সত্রকার (০1171081 61511991115 9120, 

80715915107 ০6165801585 1-8+112116516517585 66044 0 5 12 ২৮ চাকুতী ক 

গা . ঙ ছু ঙ্জ ঝা ঢ 

৬৯৪৩ আঅমজেন্দু সান্যাল 14 1০747 8925 107505 ৬৮51027 

02154 0) 5 /& ২৭ হাঞ্জঃ জ গর ড গাড়ী ঢালান, অভিনয়, গল্প ও 

উপন্যাল পড়া । 

৭১৪৯ ঘলোক রঞ্জন ঘড,যা পারিশ্রমিক বিভাগ, গুল আহমেদ জুট 

মিলস. লিঃ কুমিরা, চট্টগ্রাম ১* চাকরী গ ঘথ জজ এ ঠ ভ 

ঢ ণ দর পু 

৬৯৮০ আমিন-উজ- জামান ইঞফিগেশন অফিসার, বাংলাদেশ কুষি উন্নয়ন 

কপেণোরেশন। জামালপুৰ, মধমনলিংহ, বাংলা দেশ, ২৫, চাকুরী ক থ ও 
গস ১] | সু 

৭০৪৪ আসাতুজ্জামান (টুলু) 0০1০ বায় মেডিক্যাল স্োর, জানিপুর 

কুষিরা ২* ছাত্র থ ও ঞ্ ভ ঢ 
৭* * আরেশা তালনিম (জনি) চট্টগ্রাম ১৫ ছাত্রী গ জজ 

ঠ ড তত 

৭০৭১ আম্বিয়া বেগম ছালাম (বুলবুলী) পোঃ জামালপুর, বাংলাদেশ 

১৮ ছাত্রী ক গ ছু ঠ ত 

৭১৪৫  অহমেগ কুতুব উদ্দন ১১ শহীছুল ইসলাম ছাত্রাবাল প্রকৌশল 

মহাবিদ্যালয় রাজশাহী ১৮ ছাত্র ক থ গ ও জজ এ 

৭৯৭৪ , এস, এম, এল আলম গাজী ( বাবুল) আলম ত্রাঙ্গা সেনবাগ 

নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক থ গড চ ছু ঞে ট 

১ ডভ ণপ 

ত১ 



টৈদেশিকফ মিতাদের কালকে 

৬৮৩৫ ফাবেরী ঝার বরিশাল, বাংঙাদেশ, ১৭ ছাত্রী ক ছ জ গ 

ঝা ড ঢ তত 

১৪১ হাজির তহমান খান ১/বি, স্বামী বাগলেন, ঢাকা সদর 

ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গ জ ঝ ঞ ঠ ড ঢড তত নদ 
৭০৩৪ গাজী মোঃ আবুল ওয়াছাৰ বেলনাবাবুর কান্দি রোহিত পুন 

ঢাকা বাংলাদেশ ২৩ ছাত্র ক থ জজ বড 

৬৮১৪ জয়স্তা জাণী সাহা শিবগভা, বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ঘ জ ঠ 

ড ঢ ভিউ কার্ড 

৬৯৩২ জ্াহাজীর আলম €0/০ এম শামল,ল হুদ! (সহ অধাক্ষ) গুরু 

হযাল কঙজেজ, পোঃ-- কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র খ 

গ্ও ঝ এ ট ঠ ডট দ 

৭০৩৭ জাহান-আরা শেখে (সাক, ) রমন্বা ঢান্ডা ১৫ ছাত্রী থু 

গা থখ এ 

৬৯৪৭ তপন কুমার মুখোপাধ্যান্স 135 /১৫2775 2৬21005৬556 15৬/06277 

70355 20165 ৪২ ট্বতন্তানিক বাংলা লাহিত্য পন্ড 
৫৬০২ দিলীপ কুমার ভষ্টাচাব 2099৮ 5393 21510 ৮1901৮08108, 

3$ 70 ১ 9 7৮ ২৪ চাকুরী ফটো ভোলা, দিনেম।, ফ,টবল, গান 

৭০২০ জবপক কুমার দাস  (0০/০ গোবিন্দ প্রলাদম বিশ্বাস, আমলানী 

হালনাবাদ ২৪ পরগণা ২* ছাত্র ক গ ঙ চ ্ ঝ এও 

ভূ ঢ পণ দ 
৭৯৪১ কুমার দীপংকর ঘোষ ভূলত।, ভুলতা রূপগঞ্জ, ঢাক! বাংলাদেশ 

২৫ ব্যবস। ক থ গ এ 

৭১১২ নীনা, ট।ঙ্গাইল, বাংলাদেশ ১৮ বেকার খ্ গ ঢ 

থু ল 

৩৮৪ পবিত্র শংকর বধন 59145, 58675986200 ভ্া)001 1 806001) 

9009 ৩* ছাত্র ক জে এ ট ঠ ছবি আকা, অভিনয়, ড্র'ইভিং 

৫৫৭ পিনাকী রজন রায় [50 1,805 1)০0%7755 455, 1[09:9369-59 

0170০911০ (87909 ৩৪ শিক্ষানবীশ উ ছু এত ক্রিকেট খেল। 

তং 



&বলেশিক সিঙাদের হালিক। 

* ২৮১৪ প্রক্ষোৎ কুষাছ পুরক্ষায়ন্ছ 35, হি/৫9 ০৪০ 17১71771312 2973 

5710103) 15%1 /580502115 ১৯ গবেষক গ ঙ ঝ ঞ ট ভ 

৭৬১৪ পরিমল ক্ুমাঞ্ ভোৌমিক জোনঙ্গিং, ফরিদপুর (খানা নড়িয়া) 

বাংলাদেশ ২ ছাত্র ক গওঙছ্ধজএঞঠডঢণ তথ 

৭০৪৫ প্রভাভ কুমান (নয়ন) জারযা। ঝাংঞাইল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ 

১৯ ছাত্র ক থ ও ছা ক্জ ট ঠ টঢ দ 
শ০১১ ফান্ডেম বহমান (এমিল) ঢারু1-২ ১৬ ছাত্রী গা ঘ ঙ 

জ বা এ ঠ ঢড ছ 

৫০ ৭ রিজয় লাজ ধর | 891117-গা 81715171 50-561৬ ৬৬65 

55ি/১1 ৩২ নৌ -ইঞ্জিঃ ড ঝ»ঝ ঞ্ ট 

৭০৯৭ বিশ্বও।থ দত পোঃ গ্রাঃ- বড় পাউলদিরা, ঢাকা, বিক্রমপুর 

বাংলাদেশ ১৭ ছানা ক ও হছ এ ট তত 

৬৭৭৫ মানস কমজা তেন ৫১ জামাজ খান রোড, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ 

১৭ ছাত্র গ ও ঞজ্ ঠ নন্দ ক 

৬৭৮১ মোড আবার রস্দি ৬ গোবিন্দ ঈত্ত লেন, লক্ষ্লীবাজজার ঢাকা-১ 

বাংলাদেশ ২৪ ছাত্র গ জ ট ন্িতাপি 

৮৩৪৩ মন্ঃ আন্দল মালেক 01০ মহঃ হামিহুর ক্হমান দরগা রোড 

পিরাজগ পাবন! বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ও এ ঠ ড ঢড দ 

৬৮৫৫ মিঃ জেব্চেোম, ডি, কোট্টা 11 16হি016 0, 0095 ২৪ কে, জি 

গুপ্ত জেন, লঙ্গ্পীবাজার দাক-১ বাংলাদেশ ২৫ ছাত্র গ ট ঠ ঢ 

৬৯৩০ মহম্মদ টসৈছাল আলস 0/০- মেলাস্” আলম ভ্রাদান ৪১৩ 

খাতুনগঞ্জ ট্টগ্রা্। বাংলাদেশ, ১৯ ছাত্র ক খ গ ঙ এ দ 
৪৯৪ ০ মহদ্মদ আব্দ,ল হামিদ ১৮ সেপ্ট্যাল রোড, নতুন পণ্টন লাইন 

আফিমপুন্থ ঢাক1-৯ বাংলালেশ, ১৭ ছাত্র থখ গ থঘ ও চ ছ ভব এঃ 

৬৯৭৪ মোঃ শহীত্র্দ ইসলাম আমীম ১৬৭ ভিপ্তিলারী দঘোতালা গেগ্াগিয়া 

ঢাকা”৪ বাংআাদেশখ ১৬ ভাত গজ ঝঞ ট ড ঢড 

৭০৭৪ এম। এ, অজি ৪৭ বংশাল রোড, ঢকা-১ বাংলাদেশ, ১৬ 

ছাত্র ক খগচ়ছজ ঞ্ঠডঢ 

৬৩ 



বৈদেশিক মিভাষের তালিকা! 

৭৯৭৭ মো; শরিফুল কবির লমতফর কুটির, রায়ের বার্জার ঢাকা-৯ বাংলাদেশ 

১৯ ছাত্র ঝ ড ঢটস্তথ দ চ ঞ্ ট ঠ$ ০ 
৭১১০ মোঃ মনিরুজ্জামান ( ট্রেড এ্যাপ্রেন টীশ ) বিছাৎ বিভাগ, কো- 

অপারেটিভ জুটমিল, পলাশ ঢাক। বাংলাদেশ ১০ ছাত্র ও জ ঢ 

৭১২৫ মেছেবুধ আহাম্মদ খান €0/০- মোঃ আজিজুল হকু ১৫৬ 

ফকিরের পপ, রমষন্বা ঢাকা-২ বাংলাদেশ ২১ ছাত্র গ জ ঞ ড 

৭১৩৯ যেোঃ আবছুল খালেক গ্রাম -” অহেম্বর পাঁশা। উত্তর পাড়! দীতির 

পুর্ব পাড় দৌলতপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র থ ও ঞে ঠ ঢ 
৭১৪৬৩ মোঃ মহলীন উদ্দিন খান ০/০- মোঃ আজিজুল হুক ১৫৬ 

ফকিরের পুল রমনা ঢাকা-২ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ও জ এড ট ঢ 
৬৮৯৮ রুমী চৌধুরী ঢাকা-৫ বাংলাদেশ ১৬ছাত্রী ক গ ও জ 

ঝ ঞ ঠ টঢ দ 

৭০৯২ রোক্ছানা চৌধুরী (রোকা) ঢাকা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্রী ক গ 
হজ ওঠ তি তত 

বি৫৯৯৪ শাহনওয়াজ ৩৯১ এস এম হুল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

রাজশাহী বাংলাদেশ ২৩ ছাত্র এঞখ রবীন্দ্র সঙ্গীত 
৬৯৬৮৮ শীতল রায় 0০/০- রজনী কান্ত রায়, কামের দীঘির পাড় 

সিলেট বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খ ঙ ট ঠড ঢ 

৭৯৯৪  শামলউদ্দীণ আহমেদ মকিম মঞজিল ফগ্াজি পাড়া রোড, খুলনা 
২০ ছাত্র থখ জ ঞ্রঃ ট ড ঢট দ রর ৃ 

৭৯১২  সচচ্গানন্দ দ্াল চৌধুরী 0/০- জনাঙ্গন চন্দ্র দাস চৌধুন্বী সাহিতয 
বিশারদ হাতিয়! নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ও জ বঝ ছবি আকা 

৭০২২ স্বপন সাতত্া ১৪২/২ রায় বাহাছুর রোড বেছালা কলি: ও৪ 

১৭ জজ ঝ ড টড দ | 
৯ ১১৯৪ 01116: সাক ক্রেমার 00178166176 11/1501৭ 096 21৭08, 

7” 2 8০41৩৬৩1৫ )০41421) 75690 5,118 €0996য-14 ন'78205 ২৯ ছ্ান্জ বিজ্ঞান গ ও 

রঃ ৭ ৯৮ হামিহুল আলম বাবু 0/০--. মোঃ ইউল,ফ «নং টলয়দ ছাসান আলা 

লেন। বাবুব!জার ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র কখগঙণ | 
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তাই সংঘষ্বিতা, 

নধবর্ধের প্রীতি ও শুভ কাষনা জানিয়ে 

সরু করছি । কনকনে ঠাণ্ডা আর বরফ 

আর অন্ধকার দিনের দেশ থেকে লেখা এ 

চিঠি যখন আপনার হাতে পড়বে তখন 

হয়ত আপনাদের চারপাশে চোখ ঠিকরঝোনো 

রোদ। তবে এপধেশে কি আর বোন দেখা 

যায়না? নিশ্চয় যাযঝ। কিন্তু লেটা 

বসরে ক'্দিনই বা? 

ছোট একটুখানি বৃটিশ সামার বাকি 

সময়টকু ঝোড়ো ছাওয়া। কুয়াশা, পিট.পিউ 

রুটি আর স্থান বিশেষে বুরঝ,ঘে তুষার 

দিয়েছে ভাগ করে । এমনি যাচ্ছে তাই 

এদের আবহাওয়া । কিজ্তু না), জানুয়ারীর 

এই প্রথম ভাগেই গ্রাঘ্মে& জগ্ড ভান ভ্যান, 
করে মরি কেন? 

আর এটাও ত গতি যে কোন ফোন 

বংসরল- আ- ং সামার ৩ এছগেশও কপানছে 

জোটে । স.স্ভরাং-- ল.তরা খুব হতাশ!র 

সত 

ইংল্যাণ্ডের চিঠি 
[9 4১095/ 8০৪০ 75৩৮ 8110৩ 

০1৭ 1০৮১1161081 ৩১ 2, 

কারণ নেই। তাচান্ডা বিশ্রী শীডকালেও 

আমাদের স.মযোগ ঝয়োছ-_ ফেটা হুল 

ক্রোৌশমাসে 1 হা, যপ্িও ১৯৭৩ সাল ধীর 

পানে হাটা দিযে দৈনিক জার পুঁজি, 

সক করেছে তার ৩৬৫ দিনের বৌলায় 

কিন্তু তবু হায় যায় কযে যেন এখনও 

যেতে চাইছে না গত বৎসরের আবেশ 

জড়ানো মিষ্টি ক্রীশআাল। এখনও লোকের 

বাড়ির লাউর্জে ক্রীশমাস টি. উৎলৰ 

সাজে সেজে রয়েছে দেখা যায়। 

এখনও জেট ক্রীশমাল কার্ড পিওনের 

ঝোক্া থেকে বেরোয় । বতি্যি গিষ্টি 

ক্রীশমাস । বিশেষ করে এদেশে। 

এবার সেই সব কথা বলেই আমার বাপি 

খুজি কেস? 

গত সেপাটম্কর মাসের. গেষ থেকেই 

একরকম দিন গোনা সর ছয়েজিল। 

তারপর আ য়াজন চঢঙগজা এই বাংলরিক 

কাণ্ডের । কাগজে কাগজে ক্রৌশমাস 

গিফট -এর বিজ্ঞাপন, ছেকানে দোকানে 
এজা ছু 



ইংল্যাগুয় চিঠি 

নতুন লাজ, ক্রের্তাঙ্খ ভিড়, উন ফ্কোকাবে 

ক্রীশঙ্কাস টি, সাজানো, আরও কত কি। 
আত্মীয় বন্ধু জন্য উপহাষ আম কাড? 
ফেনার ফাঁকে ডিসেম্বকের লক থেকেই 

চজজা ভ্রীমশস ডিনাবে»। সিভিক ছোট 

বড় সব রকম ক্থোটেল জেষ্ট, রেন্ট? 

এদেশে গভপণষেন্টেষ্য জনকল্যাণ মুলক 

বাবস্থার ফলে মানুষকে অর্থ ১৭তিক 

নিক্াপত্তার কথা ভাখতে হত কম । তাই 

শিত্য জীবনের আংমাদটা ভাদের এত বড় 

আরন্বয়ে ভরা । সবাই বাড়ির প্রতভোকের 

জন্য উপহার কিতে প্ভাথেন পরস্পঞ্জকে 

লুকিয়ে ভাবরপর ক্রীশমাসেণ পদিন সঙ্চালে 
রঙ্রিণ কাগপঞ্জে মুত্ড় সেগুজি দেওয়া হয়। 

হুপুরে য। সন্ধ্যায় আয়োজন হয় বিরাট 

ক্রীশমাস ভিনানেয়। তে এক এলাহি 

কাণ্ড । ইংলিশ খাবার খেতে যত না 

সম্বাছ ভার চেয়ে অনেক বেশী সৌখিন 

আড়ম্বর ভরা। 

সাজানে! হন খুব চমৎকার ভাবে _ 

যান্ডে বলে আঠিিক্যালি। খাওয়ার আগে 
তাকিয়ে দেওয়ার যত কি ভাবে সাজানো 

হয়েছে, কি ভাষে কাটা হয়েছে. কত রঞ্ম 

রং-এক ব্বাহার আছে ইত্যার্দি। বৃটিশ 
নংন্বতি জদ্কযায়ী ক্রীশঙ্াস ভিনাযে 

৬৭ 

খাবার থান্তা ঢাই,- গেগুজি ভন টার্কি 

(মুপ্ধপীর চেয়ে ) অনেক বড় পাধি যার 

পেটের মধ্যে ই্রাফিং ঢুকিয়ে কোছু করা 
হও) আর ক্রীশমাল পুড়িং। আনেক সময় 

নিযে একট ডিনার চঙ্গে, টেবছোে সবাই 

খাওয়ার ফাকে পাল! করে স্বাসির গল্প 

(ঞাক) বলেন। 

তবে সব বাড়ি এত বামেলার় যায় ন1। 

অনেকে পকেট আল সংসারেন্র আক্কোজন 

অন্থবায়ী বিশাল টার্কির পঞ্জিবতে' হাস ব 

মুরগীতেও নাবেন। সব খাওয। 

দাওয়া পন একব্রা কিন্তু গাড়ি নিয়ে ওয়ে 

পড়েন না হজম করার জন্য । আর 

যাবারই বা জাঝ়গা কোথা 1 আবহাগয়াত 

ঠাণ্ডা ছাওয়।- আর বরফে মিশানো | 

সেই জনই বোখহয় ক্রীশমাস এদেশে 

ফ্যামিজি মিটিং টাইম । এ সময় বুড়া 

বাব। - ম।- ভাই-বোন যে যেমন পারেন 

একসঙ্গে কাঢান। স.তকাং সবাই ডিনাবের 

পর গরম জ্াউঞ্জে বসে গল্প কষেন 

টোঙলভিশনে প্রোগ্রাম দেখে কাটিয়ে দেন। 

এত 

পরদিন হল বক্সিং ডে। অর্থাৎ আর 

একটি ছুটির জিন। এদিন এর গান 

ভোজন আর টেলিভিশন দেখে সময 

কাটান । আর তারপর দিনই ত' নটা পাচট। 

কাজ সরু হয়ে যার়। 



ইংজ্য1গুর চিঠি 

ভারত গভণ/মেন্টের মত বুটিশ গভণ“মেন্ট 

মোটেও উদার নয় ছুটির ব্যাপারে। এদের 

ক্যালেগডারে সব'মোট ছ'টি দিন ছুটি বন্দর 

আছে সারা বতুলরের জন্য । উংল্যাণ্ডে 

এবং ওুয়েলল-এ ১লা জান্বযারীতেও ছুটি 
থাকে তবে ক্ষটঙ্্াণ্ড থাকে তুদিন 

ছুটি । কিস্ত ছুটি না থাকজেও আমোদের 

কমতি নেক্ট এদেশে । যেমন ৩১ ডিসেম্বর 
বিকেল পচটান্ত অফিতলে ছ,টির পর ডিনার 

সেরে €(কখনগ বাড়িতে, চীঞা 

কে্,রেন্টে) অনেকে বেরিয়ে পড়েন রাতের 
ক]াবারে ডান্স ইগ্তাদিভে। 

আর তাতে বর্দি পকেট লক্মী সায় না 

দেন তবে জাতি ১* টার পর বেবিয়ে পড়া 

যেতে পান্ছে টাউন স্কোযাারের দিকে কিংবা! 

গুনে থাকলে ট.ফাল্লানার স্কোর়ারে, বেখানে 

আলোর বিপুল আয়োজন আর মানুষের 

ভির স্কোয়াতেক» ফাউন্টেনকে কেন্দ্র কবে। 

কখনও 

লগ্ন বিগবেনের গায়ে যখন ঝাকি ১২টার 

বাড়ি পড়বে বা অন্য শহরে টাউন হলের 

টাওয়ার র্লুকে যখন ঘোষণা হযে বাতি 

১২ টার অর্থাৎ পুন্োন বৎসরে বিদায় 

আর নতুনের রাজ্াাভিযেগ ঘোবিত হবে 

তখন তরুণ ছেলেমেয়ের ঝাপিয়ে পড়েন 

স্কোতারে॥ কনকনে ঠগ1 জলে। সে এক 

হ,ড়াহ,ডি কাণ্ড । ঢারিদিকে জল ছি.টানো 

আর চিৎকার শোনা বায় 11227) 15৬ 

15817 এলো পাথাড়ি সবাই সবাইকে 

৬৮ 

শুভ নববর্ষ চম্বন' দিয়ে চলজেন। স্কটজ্যাণ্ে 

কিন্ত নিউষইয়ার ক্রীশমাসের চেযেগ বড় 

উত্সব । সেখানে বাতি ১২ টান পর সবা 

বেতিয়ে পড়েন প্রতিবেশীদের 17917১7 1৭৩৬ 

৪৪7 জানাতে । 

স্বতঃ 

লারারাতি পরস্ত । আগেই বলেছি ঈংল্যাণ্ডে 

নিউইয়ারের ৮,টি নেই । কিন্তু আনেক বাতি 

জেগে অভিট্ক্ত মদ খাওয়ার ফলে অনেকে 

পরাদন 5101 19956 নিতে বাধ্য হন। 

ক্রীশমাসের কথা বঙ্গেছি কিন্তু যাঁশুখ.টের 

»থা বঙ্গ ন্বি। তার কারণ হজ বন্তমানে 

বুটিশ কেন্দ্র থেকে 

গিয়েছে সরে। কম ছেগোকেই এ দিন 

রাত্রে চারে যান । কয়েক বৎস আগে 

পধন্ত ক্রীশ মাসের অনেক আগে থেকে ছোট 

ছেজেমেয়েদর দেখা যেত যারা 'ক্যারল 

গান গেয়ে বাড়িতে বাড়িতে 'ভোনেসন' নিরে 

যেভ চার্চের জন্য । এখন তাদের সংখ্যা 

অনেক কম! কিন্ত যাকগে সে সব কথা। 

পৃথিবীর সব আধুনিক সমাতজেইঞ্ ধর্মে প্রতাহ 

শিথিল হয়ে আসছে । ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলি 

নিছক উতলব প্রতীক হয়ে ঘাচ্ছে - ভাল কি 

মন্দ কি&.উ বলতে চাইনা কারণ এটাই হয়ত 

ভিড় জমে 

আনেক 

ফলে প্র5,৭ 

স্ উৎসব চজে জময় 

চী 
সমাজ জীবনের ধম 

খুব 

প্রগন্তির আবত্তনের পথে স্বাভাবিক ! 
পরের বার ইংল্যাণ্ডে 

বাঙ্গালী ছাত্রের জীরন যাতআা নিজে 

ইচ্চে জানিয়ে শেষ করছি । -- জ্যোত্লা দে 

প্রবাসা 

জেখার 

এও 



রামাঘর 
গোপা মুখোপাধায় 

হাওড়া । 

॥ বাধাকপি ও নারকেল চিংডা 

উপকরণ :-.. 

বাধাকপি, নারকোলকোরা, কু'চোচিংভী, 
টমেটো, কীচালক্কা, পিঁয়াজ, মুন, মিটি, 
সরষের তেল এবং সম়ষে বাট।। 

প্রস্তুত প্রণালী :--. 

প্রথমে ৰাধাক্ৰি ক,চিয়ে চিংড়ী মাছ- 
গুলি বেছে খোস। ছাড়িয়ে এবং নারকোলটি 
কুরে রাখুন । 

এবার একটি পাত্রে সব এক সঙ্গে 
অর্থৎ কি, মান, নারকোলকোর।, পেয়াজ 
লঙ্কা ও টমেটে। কু'চো, মুন, মিষ্টি, সরষে 
বাট। ও কিছুট। কাচাতেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে 
(জল লাগবেনন1) সিদ্ধ করতে দিন।-- 

সন্ধ হয়ে গেলে একটি পাত্রে তেলেয় 
গুপর সরষে ও কাচঢালন্ক। ফোড়ন দিয়ে & 

৬৯ 

সাতলে 

সজে পরিবেশন 

পিদ্ধকর। আনাজগুলি ঢেলে দিয়ে 

শিন | তারপর ভাতের 

করন। 

॥ ডিথের চপ 

গ্রন্তত প্রণালী :-_- 

প্রথমে কয়েকটা ডিম সিদ্ধ করে চটকে 

এবার তাতে পরিমাণ মতন মরিচ 

গুড়ো, জিরাভাজাব গুঁড়ো, কীচালম্কা বাট। 
চিশি ম্থুন পিয়াজ ভাজ এবং অল্প পাত- 

লেবুর রস দিয়ে মেখে নিন। 

নিন। 

নিয়ে তাতে 

সন দিয়ে 

এবার আলু সিদ্ধ করে 

লঙ্কাবাটা জিরাভাজার গুড়ো 

মাথুন। 

ময়দার 

মাখিয়ে 

তারপর চপ গড়ে ডিমের ব! 

গোলায় ডুবিয়ে বিস্কুটের গুড়ে। 



সারাঘর 

ভেঙে তুল,ন 

॥ ফিমার সবজী 

প্রস্তুত প্রণালী :-- 

গরম খিয়ের ওপর তেজপাতা 

ও রসন কুঁচো, লক্কা, ধনে 

পরিমাণ মতন দিয়ে একট, 

নিয়ে টমেটা কুচো কিছুট। 

তান্পপর একট, কষে নিয়ে ওতে 

আ।ংসের কিমাটি দিয়ে তাতে খুব সামান্য 

পঞ্িমান জল দিয়ে চাপ। দিয়ে দিন। 

পিয়াজ 

ও হুল,দ বাট। 

নেড়োচড়ে 

দিয়ে দিন। 

এবার 

মিনিট দশ পরে ঢাক। 

ছোট ২ করে আল, কপি কেটে সামান্য 

ভেজে নিয়ে কিমার সঙ্গে মিশিয়ে দিন। 

এ লঙ্গে কিছু কড়াইশুটিও দিয়ে দেবেন। 

খুলে তাতে 

তারপর নামাবার আগে ধনেপাতা কুছে৷ 

এবং নামিয়ে নিয়ে গরম মশলার গুড়ে! 

দিতে হবে। 

এই কিমা সবজী বেশ মাখামাথা হবে। 

॥ বেগ,ব-টযেটোর ভব্কারী ॥ 

প্রস্ত প্রণালী 2-- 

প্রথমে কড়ায় কিছুটা তেল গ্িন। 

তার ওপর আন্দাজ মতন আদাকুচো দিয়ে 

লক্কাকু'চো দিয়ে নেড়োচড়ে নিজে তাতে 

বড় বড় পিস করে কাটা বধেগ,ন ও টমেটে। 

কুঁচে। ছেংড় দিয়ে কষে নিন ভালভাবে । 

ভারপতর পক্িমান মন্ভন নুন মিটি দিযে 

খুব সামান্য জল দিয়ে পাত্রের মুখট। বন্ধ 

করে দিন। 

জল শুকিয়ে যখন একেবারে মাথামাথা 

হয়ে যাবে তখন ধনেপাতার কুঁচো দিয়ে 

একট, নেড়েচেড়ে নাবিযে নেষেন। 

আধুনিক ও মনোমত অলঙ্কাত তৈরা 

করতে হ'লে আসম্থন আমাদের 

ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে £- 

--_$ অলক্করণ ৪--- 

জনপ্রিয় অলঙ্কার প্রপ্তভত কারক 

পরীক্ষা প্রাথথশীয। -- 

প্রো" য্ভীচরণ গে । 

থান। রোড, তারকেশ্বর, ছুগলাী। 

( বেলপুকুরের দক্ষিণ পাড়। ) 



ংখা। থেকে চতুর্থ 

বাষিক ধাধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হল। 

বৈশাখ-টজাোঠ ১৩৮০ 

চারটি পুর্ফষার 
উত্তর ঠিক 

৫০ টাকা, 

৪৫ টাকা, 

এই ধাধ। প্রতিযোগিতায় 

আছে। যিশি সব ধাধার 

দিতে পারবেন তিনি পাবেন 

একটি ধাধা ভুল গেলে পাবেন 

ছটি স্ভুলে ১৫ টাক! এবং তিন্টি ভুলে ১* 

টাকা । উত্তরগুলি নিধ্ধারিত সময়ে আলা 

চাই । 

প্রা গ্রতোজ মিভাকে গিপিমিভা 

সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। ষর্দি কোন 

মিতা ডাক গোলবোগের জন্য পত্রিক। না 

পান তবে বাংল। স্বিমাসিকের শেষ মাসে 
২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টাডড খর5 
বাবদ ১*১* পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ 

শ১ 

সঙ্গে সঙ্গ পত্রিকাটি রেজিদ্রী করে 
পাঠি'য় দেবে। 

মিতাকে 

বেশী 

প্রত্তি- 

সম্ভব 

যাদের টাদার মেয়াদ ছৃ'মাসের 

পার হয়ে যাবে তাদের ধাধা 

যোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া 

হবে ন। 

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে 

একাধিক মিতা যদ্দি পুরস্কার প্রার্থা হন 

ভবে সংঘ লটারীর মাধূম্য বাছাই করে 

একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাট!ই 
দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীণ প্রত্যেক 

সভা-সভ্যার নাম ও লদস্য সংখ্যা পাত্রকায় 

যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে। 



নিয়লিখিত ধাধাগ,লির উত্তর ১৫ই 
আবধাঢ ১৩৮* এর মধ্যে সংঘের কার্ধযালয়ে 
পৌঁছান চাই | এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক 
ধাধা পাঠাতে অন্থরোধ জানা চ্ড। 

১। চ.পচাপ বাড়ী পাহারা ছেই 

ঘেউ ঘেউ করিনাকো! 

আমার শরীরটা কিন্ত ঠগ। 

বলতে পার আমি কোন পাগ্া। 

৭০৯২ যোকছানা চৌধুরী। 

২। বিঙ্্যা শেষ করেনি বলে 

যা দেয়ন! রাধা, 

নবদীপে বছীপ নেই 

রাস্তা ভর্তি কাদ।। 

পাগলের পালা শেষ হুল, 

রমার মা গিয়েছেন স্কাই; 

একটি অক্ষর দুবার নিলে 

ডত্তর পাবে ভাই। 

বি৫৪৬* ভ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 

ও। রাজার কপোত আমি 

দেখিতে সমন্দর 

হুই পক্ষে উড়ে যায় 

দেশ দেশাস্তর 

শুভান্তভ বাতণা বাহ 

চাকরের মত 

ইহাতে সাধন কৰি 

মজার ধাধ। 

৪ । 

শহ 

উপকার কত 

যার কাছে যায় এত 

ক্লেশেরে সহিয়। 

সেই মোরে পক্ষ কাটি 

দেয় তাড়াইয়|। 

৭৪৮৭ মিনা রাগ 

পূর্ণিমার চাঙ্গের মত 

দেহ ছুটি তার 

দাড়াতে পারেনা বটে 

ছোটে চমতকার 

ছুটতে যখন পারবে নাকে! 

ব্যারামের দোষে 

নাড়ি টিপে ইনজেকশন 

দিতে হবে কোসে। 

৭১৬৫ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় 

প্রথম ছুয়ে সবাই লিখি 

শেষ গোড়াতে ৰাঞ্জাই হাতে 

শেবের তুয়ে মনশগ্রিকী 

লব জড়িয়ে আছেই হাতে। 

বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা 



অঙ্গার ধা$খা 

ধশধার উত্তর 

লিপিমিতা ১৫শ বর্ষ «€ম সংখ্যায় 

গ্রজাশিভ ধাধ/গ,লির উতর এইরূপ £-- 

২১) জুতা ১৯) টিঝ্িটি ১৩) বেগ 

২৪) স্ত্রীলোক ও ২৫) হাসপাতাল । 

পাচটি উত্তর পেয়েছি - ৬৪৫৯ ভূঙ্গেব 
চন্ত্র চজ্ম”এর কাছ থেকে। 

চারিটি উত্তর দিয়েছেন £-- 

৬২৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার, ৭১১৯ 

কমল বিকাশ ব্যানাজরখ,। ৬:৫৭ দেবাশিষ 

রার। ৭২২৯ বুখিকা ব্যানাজখী, বি ৬২৩৩ 
অবনী ভূষণ বসাক, 
খোষ । 

বি ৫৪২ পান্গালাল 

নৌকায় গুণ যেমন নৌকাকে বাধিয়া লইয়া যায় 
কফাছাকেও বাধিয়া রাখির। 

তিন্টি উত্তয় দিয়েছেন :-_- 

৭২৪৯ মুন্নী প্রবীর কুমার, ১১০৬ স্বপন 

ঘে।ষ, »ফিকুঙলগ আলাম, 

৭১৪৮ চন্ব্ন মুখজে, ৭২৪৪৬ অতীন্দ্র মুন্লা। 

৭০৪৭ মোঃ 

তুটি উত্তর দিয়েছেন :-_- 

বি ৫১৯৪ প্রবীর কুমার লিনা, ৬৯২৬ 

জয়ন্ত কুমার নাগ, ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ 

ঘোষাল, ৬৯৫৫ শক্তিময় গাজ,লী, ৬৩৬৩ 

মাধুরী ভট্টাছাধ। 

যথা গ্রেম তেমনি 

গের না কিন্তু বাধির। জইয়া যায়। 

»-রবীন্্রনাথ 

সংগ্রাহক - ৬২৪৩ অবণী ভূষণ ৰলাক। 

৭৩ 



অজায় ধাণধ! 

তৃতীয় বাষিক ধাধা প্রতিযোগিতার ফল 

১৩৯৭ বঙ্গান্ধে লিপিমিভাত পাঁচটি এগ্ড জানানো ভয়েছিল যে, প্রথম 

খ্যা প্রকাশিত হযেছে । এই পাঁচটি দ্বিতীয়. তৃতীয় অথব। : চতুর্থ যে কোন 

সংখ্যায় মোউ ২৫টি ধাধা প্রকাশিত পুরস্কারের জন্য একাধিক মিত। হন্দি প্রাথা 

হয়েছিল ॥ ০ হন তবে লটানত্ীীর মাধ্যমে একজনকে 

বাছাই করে পুক্স্কারের সম্পূর্ণ টাকা 

প্রতিযোগিতার ঘোষণার ছিঙ্গ তাকে দেওয়া হবে। 

যে ১৩৭৯ বঙ্গান্দে প্রকাশিন্ড লিপিমিভায় আঅভাস্ত হহখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে। 

যতগুলি ধাধ। প্রকাশ করা হৰে সব- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার কোন মিত। 

গলির উত্তর যিনি ঠিক ঠিক দিতে পারবেন পাননি চতুর্থ পুরস্কার পেয়েছেন ৬৫৭৭ 

তাকে ৫* ট।ক। প্রথম পুরকষার দেওয়া হবে। দেবাশিস রায়। উনি ২২টি ধা।ধার উত্তর 

একটি ভূল হুলে দেওয়া হবে ২৫ টাকা, ঠিক করেছেন। 

ছুটি ভুলে ১? টাক। এবং তিনটি ১* টাৰক।। 

ষোট ৪টি পুরদ্যার ছিল। 

শরীর তো! যাবেই। কুড়েমিতে কেন যায়, মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে, 

পরশ্রম করে মরা ভাল । 

স্পবিবেকানন্দ 

সংগ্রাহক ৬৭৪২ হারাধন বমন। 

৪ 



তের শ.আশি 

ফাতেম। রহমান 

ঢাক1.২ বাংলাদেশ 

এসে। তেরশ আশি এসে!। 

এসে! বাঙ্গালীর প্রানে 

এসো থানসিড়ীটির আজনে। 

কোকিলের কন্থভাককে স্তব্ধ করে 

আনে ঠৈশাখের খর তেজ। 

নব আবিভাবে বাঙ্গালী মানসে 

আনে নতৃন উদ্দোশ। 

দাও মাথ। তুলে দীাড়াবার শ্র্তি 

তব আবিভৰে হোক বাঙ্গালীর শুভ যুক্তি। 
এসে হে, নূতন 

পিছে ফেলে পুৰাতন 

এগিয়ে যাবার পথ করো স্বচ্ড 

স্বাগতম ছে, 

বাকোটি মাসের তুমি যেন রজনীগন্ধা এক গুচ্চ 

এসে, তেরশ আশি এসে।। 

হে কথাশিপ্পী 

নরেন শমণা 

রাজস্থান 

এক আধুনিক 'ছেবদাস' 

হার হারিয়ে যাওয়া পার'র খোজে 

কত 'চন্দ্রমুখী”র 'ইভিনীং ইন প্যারিল? 

আর 'ম্যাকস ফ্যাকটো'র আবেশে 

ম্কচ” আর ভোগ কাজ সাগরে 

ষ্টেট, এক সংপ্রাসের ধোয়াল় 
উদভ্রান্তের মত ছুটেতছে। 

যন্ত পথ, তত সারি সাথি মুখ 

যেন ঈভের নিস্পাপ হালি নিয়ে 
সৌন্দর্যে তিলোত্তমার বরদান নিয়ে 

দ্েবদাসকে হাতছানি দেয় 

অনৃশয মনের জোড়া তালি 

বিবেকের তীব্র কশাঘাত 

কোন ছন্দে ভালে তালে 

হৃদয়ের কোন গহন কোণ 

ঘুম পাড়ানীর গান গায়। 

হে কথাশিল্লা আজ হদি বেচে থাকতে 

কত ছিমস ভিন্ন অতৃপ্ত 'দেবদাল, 

কত বিধশ আর মুক পার 

তুহি হৃত্টি করতে। 

শ৫ 



এঁকান্তিক পৃথিবী মন 

শিবকান্তি ভট্টাচাখ্য স্ীমতী শাস্তি বাণী ভ্যাট জর 

মাটিয়াঝী, নদীয়া। কলিকাতা -৪৭ 

আমি দেখলাম, মন তুমি ছুটে চলো জাহার সন্ভানে ? 

সবুজ ঘাসে বিছানো সজীব সমল প্রাস্তর । বলিতে পারিনা আমি বাই ঞকোনন্থানে। 

শ্রীতে সোনালী রৌদ্র নিযে উপচে পরা আকাশ; যে যখন ডাকে মোরে যাই তার কাছে 

মনে হ'ল পৃথিবীর মুখ যেন খন যা আদেশ করে করি অনায়ালে॥ 

নতুন ভাবে খুলেছে। মন তুমি শান্ত হও হয়োন। চঞ্চল 

আমি দেখলাম, যদি মন মাতাল হয় বেধে থেখো অনাঞ্চল॥ 

হুরে একট,করো গাছের ছায়ার়-_ গগনের বুকে ভাসে মেঘ উত্তরীয় 

কে যেন আমেজ করা স.য তুলছে, মনের গহনে নাচে মন ন্তরকীর 

সবুজ ছালের অজানা গন্ধে ভালে তালে সর বেধে মননেচেযায় 

আর স.রের মৃছনায় নাচিতে নাচিতে ভার হঠাত ছিড়ে যাত়॥ 

আমাকে ঘিরে ফেলে €ছ ড়া ভার জুড়ে মন নাচ অন্তরে 

আমি গভীর আবেশে চোখ বুঝলাম। নাচিতে নাচিভে মন চলে প্রান্তরে 
প্রাস্তরের সীমা রেখ। সবই অজানা 

মন তুমি লীমাহীন কখনও হয়ো না 

১) 



আহ্বান 

এম. দি. মাল্সা 

মালদা 

অআলেক কবিতা লিখেছ 

কাব্য করেছ. বভ,. 

সবুজ খাঁসের ডগায় একফোঁ[টা শিশির 

সকাজের সুধের আলোয় চিরিক । 

তাকে নিয়ে কাব্য ককঝ্ছে দশ পাতা 

তাতে কাব্যিক সৌোন্দধ্য ছিগ অনেক 

বাস্তবত্তার গণ্ডি ছিল 'বহ,দুখ। 

কিন্তু আর নয়-- 

আজ যখন পূব বাংলার আকাশ ধুপর 

শ্যামল। শাড়িখানি কঙ্গক্ষিভ, 

আদিম পশ্ডর হাতে 

লাথো নারাক্স ইঙ্জভত উঠল মিলামে। 

প্লু-মেঘনা »ক্তে লাজ 

লক্ষ-কোটি প্রাণের ভালি। 

পূব আকাশ বুঝি রক্তিম। 

গাদকে মুক্তির আগুন 

জ্গছে -_লাওল-কান্যোডিয়া-ভিয়েতনাম । 

আগ্রাসী সাআজ্যবাদের কবর রচনা । 

আর কাবা নর 

কাৰতাকে দাও ছুটি 

গদ্যের হাতুড়িতে শোনাও 

মুক্তির মন্ত্র। 

জীবনের বূপরেখা 

স,.ভাষ চক্রবর্তী 
ধমণনগর, ভ্রিপুর! 

একট, প্রীতি আড়, 

না! স্বপ্লে ছেখা_ 

ভালো জাগার একট, ব্বা। 

কাল্পনিক জীবনের 

বূপরেখায়। 

বাস্তবের ছোয়া হারা 

জীবনের যাত্রা পথে। 

প্রতারনার অনেক চিহু। 

তবু ভাল-বাসা নাম 

প্রেমের সমাধি মুলে, 

হিংআ স্বাপছদেও-__ 

স্পর্শ মিলে! 

অজানার দোলনার 

জীবন্ত দোলে। 

তবু আমি স.খে আছি। 

প্রেমিকার--আ চলে । 

সীল 



কালটবশাখী 

--শাস্তন্থ চৌধুরী 
উত্তরপাড়।, হু,গলী। 

গুর গুরু গুরু গরজন স্বর 

আকাশের কোলে মেঘ ডমুরু, 

গুরে এলো! ওই এলো! বড। 

চপল! চমক কাজলের 'কাশে 

বি্যুৎ স্কুরণে ক্ষণে ক্ষণে ছাসে, 

থর থন্ধ থর তরাসেতে কাপে 

সার! বিশ্ব এ চর়াচর। 

কত পাড। ঝরে কণ্ত ফুল খসে 

ঝছে প্রভঞ্জন মহা উল্লাসে 

বাজ হাাকে কডাৎ কড়। 

সন. সন. বায়, বন. বন. ঘোরে 

পাক. খাব যত ধূলি পথে ওড়ে 

সমূলে বৃক্ষ উপড়ি্। পড়ে - 

মহাঘাতে মর. মর. | 

হ,স্কাবি হাকে বাজ, প্রভঙন 

গে। গৌ। গে। গো মো সে সন. সন, 

নদ নদী যত্ত সাগর ফেনায় 

আকাশের কোলে কাজল ঘণায় 

ফোনে গিরি কন্দন 

যত বাধ। ছিল কিনারেতে তরী 

কেহব! ড,বিল নোঙর ছিড়ি 

পিক, হ্োতে দিকে ঠিকরিযা পড়ে 

ছেড়ে যায় বন্দর । 

সব একাকাগ্জ মাঠ ঘাট বাট 

লোপাট শ্রীপাট আধার জমাট 

বাছির ও অন্দর । 

বল সবই কিণো বলা যায় 

-গোপ! মুখোপাধ্যার 

হাওড়! 

অনের মাঝারে রয় যন্ত কথা, লবি কিগে। 

বল যায়? 

হজ সবি কিগে! বলা যাব -- 

এ ভীরু হৃদয় যাহা কিছু চায়, সৰি 

কিগো দেওয়া যায়-- 

বল সবি কিগো দেওয়। যায়? 

চাহি যর্দি স্তব কববীর ফুল -_ 

হয়তো বলিবে বুবিয়াছ ভূঙ্গ। 

আকাশের টাদ চাও যদ্দি তুমি -- 

কভু তাকি দেওয়! যায় _ 

বল লবি কিগে। বলা যায়। 

ভাল বাস কিনা বুঝিতে পাঞ্গিনা 

তবু আশ জেগে বয়,বল লবি কিগো বলা বায়! 

কি সুয়ে বাজিছে তোমার ও হিয়া 

কেমনে বুঝিব বল মরমিয়! 

মায়াবিনী মোরে বেধেছে মায়ায়, একি 

কভু খোল্সু। যায়_ ! 

বল সবি কিগে! বলা যায? 

১৪ 



লিপি মিত। 
এব ীক কুমার সিন? 

নবদ্বীপ, লী! 

উত্ভ জশাড়খান্ে আছে এক ফ্নভ্ঘ __ 

হাতকে ভশাপ্যশাভ আত লক্পক্জেো হুজ্ভল্কা £ 

বিশ্ব ভাতিল” নিতে তে জন্পক্ক _- 

[মিজান তবে 0েক্ট অক্কব্িতর্ক ঢু 

'িপিিস্ঞা” শা মুখে বিদশ্ধ-- 

জপ্ক্ষিণা নিতে ব্জেনে! হুবেছই সে জন্ধ £ 

ভভানে বিজ্ভান্ে ভল্বা কতথ্তো নখ ৩ পক্য, 

আ.মধুক্র হৃন্দে ত্য কতো থাকে পদ্য 

আক্ষান্স আহা খারাধ। ন্যশরনো কতো গহ্ল,- 

মময্টেলী নেক কথত্যা তেও থাকে আল £ 

আতা ০েখা থাকে ভাই ক্কাভা স্বান্সা আংকে 

পাাল্সনব্েে ব্বাপাকত্ডে ০স্ব্য অআংকেন্স ডংকে £ 

স্ান্িভাান্বা বাংলাক্স শিশখ্খতেগ পারবে, 

হাজআজাকন্ের ভাব ন্বাআ আঅনকেও্ ক্াডকব্ষে। 

ভু বিযুও শম্পা উন্ভতক্মে হআোলতব 

কড়া কভা গ্রাসে সমাধান মিমঙ্গবে 

জ্ঞভ্বুন্নী নখে স্থত্ি বাসর ক্স. 

খওজজাঠি আাবা শিখে পানে তেড়ে হিল.সা 1 
আলাক্বাবু জব আনে করেন তা জি 

জাজ প্রীভাপ্িক্স বাণে হতে বেছি ॥ 

এঞিসম হ্ংন্বে ভাই হতে ঝা সভ্ভর, 

ভাই তেন মেব্গ! পাতে, সর্ব হবে জভ্য & 

এ 2 



আমি নীরব শ্রোতা 

- বিকাশ কুমার বন্দোপাধ্যায় 

পানিহাটী, ২৪পরগণ।। 

কে বাজায় বাশী আপন মনে 

অপরূপ এই জ্যোতন্নামাথা নিশীথে 

নদীর তীরে বালু উপর একলা বসে 

গায় সে ভার হথ দিনের গানুগুলি। 

হাওয়ার তালে যায় ভেসে বছ দূরে 

তার গানের করুণ ন্ুরগুলি। 

কত ঢেউ উঠছে জলে দলে দলে 

ক্ষণকালেই হারিয়ে যাচ্চে কোথায় 'তার। 

নাই ঠিকানা কাহারও জান! 

কত আশ। সঙ্গে করে' বুকে ধরে? 

আলছে মানুষ এ সংলারে 

পথের মাঝে পথ হছারকে 

তরী যে ভীড়ছে কোন হয়ারে 

কেউ যে রাখেনা তার ঠিকান৷ 

গগো বাশী তোমারই বোব! কান্স। 

তোমার জীবনের অন্তবেদন।, 

ছুটে আসে হাহাকার রবে 

আমার কাছে বারে বাছে 

শোনায় এক মানব জীবনের বার্থতাব ইতিহাাল 

এই ৰিপিদ্রে ঝজনীর প্রহয়ে গ্রহবে। 

তুমিই 

তৃমিই 

তুমিই 
তুমিই 

তুমিই 

তুমিই 

তুমিই 
তুমিই 
তুমিই 

তুমিই 

তুমিই 

তুমিই 

তুঙ্সিই 

মহাজ্যোতি 

উত্তম কুমার কোলে 
আমতা, হাওড়।। 

সমুদ্র, আতঙ্গ জসীম অনন্ত । 

হ্যষ্টিক অভিনব ম্মুচনা 

স্ব শিশুমন, আনঙশের সুকান্ত আমার 

মুক্তির ব্যাকুজত| ঝগ্চ। আমার। 

অতৃপ্ত নেহ, ক্ষুধার ভাৰ। 

জীবন প্রতিভাত সঙ্গী আমার 

দিগন্তের উষ্।-সত্যম। শিবমঃ সুন্দঝম 

সত্যের সীষাস্ত তুর্গ। | 

বিস্ময় টির অন্ত! । 

পলাশ জ্লার উদ্যান। 

বিরহ, মিলন পুর্ণ ভালোবাস!। 

আন্ত ফৌম্য, রক্তিম পদক্ষেপ। 

প্রিয়তম, জল। মাটি, সঞ্চয় আমার। 



বিশ্বমিতালি সজ্ 

৪৮, ন্বাজকুষ্ণ ভ্রীট, উত্ভতরপাড়া, হ্ছণপলশ 

টরশাখ-জ্য __- ১৩৮০ 

চতুদ্দশখ বধ প্রার্থম সংখা 

নতুন মিতাদের নাম ও পারিচন্পের ভানিলকা 

সদস্য ব্ংখ্য। ৭১৫১ ঘপ্েবেকিে ৭২৫৯ পধ্জ্তক মিিতাদের 

গপরিচন্স গ্রকাশ কনা হল্দ।। 

হযে সক্তঙ্গ সত্যের ঠিকানা আনাতে আপন্তি সেই 

ভাদ্দের ঠিকানা ম্বামেত সঙ্গে প্রকাশ কব হল? বতণ্মানে 
বা পরে বাাদেজ আাম আআাঙ্পিকায্স মুন্দ্িভ বা প্রকাশিত 

হযেছে বণ হবে এখন থেকে আনা এ সকজ মিভাকে 

সরাসরি ভাদের ঠিকানায় চিঠি দিতভে পানেন। 

ংঘে অবধায়কত্বে আন চিঠি পাঠাবার শ্রয্পোজআন 

হযে না। নানী মিতাদেন্ লেখা শ্রভ্যেকটি প্রথম চিঠি 

সংঘের অআবধান্সকত্বে পাঠাতে হবে । বআপান্তি লা থাকলে 

নান; মিতার) এরপন্ধ সরাশনি পঞ্জাপাপ করনে পারেন । 

নানী মিতাঙছ্ছের কাছে পত্র দিজে পক্ষত্ালের মধ্যে উদ্ভব 

ন। পেলে জোড়া পোষ্ট কারে স্মরণ ল্দ্রিশি পাঠাতে পান্েন্য । 

৬১ 



নুন অিভাগেত্স নস ও পাস্রিকযেজ সভাবিসিক। 

হর্দি কেন কারশ বশভহ নান চিভারা পাত্রাজণে বিজ 

থাকতে চান ভবে যেন আনিযে . দেন (| ভিডি পেকে নিকুিভর 

থাকা কোনক্রমেই সঙ্গ নল্সি। 

প্রি বিষজগুলতিক পর্সিকর্ডে তবে সাংকেতিক চিহ্ু 

ম্বযহছাক্স কজা হয়েছে ০সগুপি এইন্পা 2 

বক্ষ - মাহ, খ্ - আনন তি, শা - ফ্খক্ছিত্তয, তব - 

শিল্প, ৩ - বিজ্ঞান, চি - ব্যবহা-বাণিজআায* হা - থশ্মত হআ - পান্য 

হা - আনা, এও - ভ্রমণ, উ - আজ্োকচিত্ত, ঠ - ভাকটিকিউ 

ড - শেলাধুঝা, ঢ - চঙ্গচিত্র, প- সাতার” ভ - বাগান কথা 

 - হাাস-মুনগীী পান, দ - অভিনব । 

মিজ্ঞাঙক্গেক্স নখ গু পন্সিচক্েজ জান্িকান্টিন ওএইক পে 

স্পাজান হরর ছে-- আক্গলয সংখ্যা নাম. ঠিকানা, বক্স» ব্বুত্তি 

এ লা্ছে বিব্বঘ্র ( 

ঞ্ চিকিজ্ত মিভার্গের ৯০ পস্চসান্স বিশেষ ০বদেশিক 

বিমান পত্রে সক্লাপন্সি ভিডি দিতে হবে । 

সখেক্স বিষয়গুলির হযে স্বান্কেতভিক ভিত ব্যবচ্ছা 

করা হুয্স ০পগ,.ঞ্গি অন্যজ শতুনক্ষপে প্রকাশ কর। হজ ॥ 

৯ 



মম সঅিভাঙেক্ লাম ও শরিতরর ালিকা 

৭১৫৮ অঙর' কুমার অধিকাশ্থী ৪৭ আশুতোষ মৃখাজর রোড, পোঃ-- 
শযামপূছ বঙজবজ ২৭ পরগণ! ১১৯ ছাত্র ৬. এ ড ঢ 

৭১৫৯ আনিস ভটাচার্থা 81008 1, বি০০17-5 [75008001। ০ 

781১1 106018170198), 881021]0হহ ৩- 0, ২২ ছাত্র গ ঙ 

৭১৬৪ আলক দে নিরজাপুর, সিঙ্গ,র, হ,গঞ্পী ২১ ছাত্র জ ঝা 
এ দূ 

৭১৬৪ আশম্পোক কুমাত মুখাজশণ (গোপাল) ১১/এ সখের বাজার জেন 

ভদ্রকালী হু,গজী।, ২* ছা (বৈিকম ওঝ বর) গ ঞঃ ঠ চ ছ 

জজ ঝ 6 নন ভ তাক বিদেশী ও প্রাচীন মুদ্র/(। উপহান্খ বিনিমন্প 
বিদেশী পোষ্ট কা 

৭১৮২ অমিতাভ নাগ ৩৬৪/৭, নেতাজী স.ভাষ চন যোল রোড, 

কোব্সকান্তা-৪৭ ১৬ ছাত্র গা ৬. চ জ এ ড ঢ দন 

৭১১৩ অমলেন্দু বিকাশ শতপথা 3. 7০ 7018 10811529141 (01061716315 

০০101157 29012809017-8 2910৮781 ২৭ চাকুপ্সী ঞ টি ঢ 

৭২০৮ অনিরুদ্ধ সিংহ «€ থানা জ্োড গোরাবাজার বেরহণমপুর 

(বহরমপুর) মুর্িদাবাদ ১৬ ছাত্র জ ঝ এ ট দ 

প২২৬ জম কুমার বিশ্বাস ৬৬, 9, ঢা 01০ - হট ঘা 0 7559. 

হই 6০1৪) হা 83211 05৬/1 (/518017250 লু] ) 6০9. 1০10) 

1,8001001007 £555901 ২৮ ড জজ ঝ ঢ পজ্মিতালা 

৭২৩১ অঞ্জন সরকার নলছা।টী বীরভূম ১৭ ছাত্র এ ঢ মিক্ালী 
ঝগড়া করা 

৭২৩৫ আমল কাস্তি বার কচ.খালী ভায়া গোসাৰ ২৪ পরগণা 

২৬ শিক্ষতত। ও জ তত 

শ২৩৭ অআববিন্দ বিশ্বাস ০/০ পিন্হাট হাই স্বল ক্লাস [2 সেকলন “এ' 

পোঃ পিনহাট বদ্ধমান ১৭ ছাত্র ক গ ঙ জজ ঠ 
ঢ ণ্ জর 

৭২৩৮ অনুপ কুমার ঘাটি (9301) 01০ বিশ্বন্তারতী (পি, এস, এল 
হোষ্টেল ) শ্রীদিকেতন বাঁরত্ষ ১৯ ছাত্র ক গ জজ 

₹$ 



নতুম মিভাদের নাঙ ও পরিয়ে তালিকা 

৭২৪৪ ক্ভীল্্ মুন্সী ৮৮ আই আত বেলিঙিয়ান জেন, . হাঁগুড়া-১ 

১৯ ছাত্র ঘ চ জজ এ ড ঢ তত ফটো ও উপহার বিশিমর 

৭২৪৫  জআরুণাংশু ছোড় ৩২৭ এস এম, এল হোষ্টেল প্রকৌশল 

মহাবিদযালয় চট্টগ্রাম বাংলাদেশ, ৯* ছাত্র ঘ ও জজ ঞ ট. 

৭১৬১  আশীব কুমার মুখোপাধ্যায় গ্রাম মহিক্নাড়ী পোঃ জন্দুল মৌড়ী 

(মছেশভবন) জেলা -হাগুড়া, ২* ছাত্র গ জ এ ঢ দ ূ 

৭১১১ আহমদ আল মামুন 0/০ মোঃ সেকেন্দার আলী স.পাগ্িন্টেনডেন্ট' 

কলেজ অব. এডুকেশন রংপুর বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ও জ ঢ 

৭১৫৫ এস, এম॥। €লয়দ আহমদ আজাদ গ্রাম ও পো: িকঙবাহ। 

মাষ্টার হাট, টট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ক থ গ ঘ”' ও ঢ 

হা ছু এঞে ১ ঢ স্তন 

৭১৯৬ এল, এম, বাবুল ১১১ নতৃন পল্টন ভ্কারিখ লেন, আজিমপুর 

ঢাকা, ৯ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ঘ ও জজ ঝ এ ট ঠ ঢ ত দ 

৭১৭১ ওয়াই রামল, ৩. [877]0- 69046964 11111021 10217 মাতা) 

(8০585 9০ | -24 -124) ৪০1 6211) 5৪০ -15 4৮ ২০ চাকুরী জজ এ 

ড ঢ দূ 

১১৫৪ কামরুল হাসান (পাল) কমলা ফার্মেসী নিউ মার্কেট টাদপুর 

কুমিল্লা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক ঘঢচছছ পণ 

২১৮৮ কিশলঘ মুখোপাধ্যায় রাজবন্দীগড় গক্ছিফ! নৈছাটী ২৪ পরগণা 

২৬ চাকুরী চ জ এ ড ঢ দ 

শ২১৯ কমল বিকাশ ব্যানাজ ১২এ/৪ কাল,পাড়া লেন, ঢাকুরিয়। 

কলি ১ ৭০৯৩১ ২৫ শিক্ষক ক গ ্ ঙ চু জজ 

বট ঠ ডটঢ ণ তত দ 

৭১৫৩ থ, ম আবহুল গণি নতুন খয়েরতল। যশোর বাংলাদেশ ২, 

ছাত্র কও চছঠডণ তথ দ 

9২৬২ ছবি গত বরানগর ২২ ছাত্র ক গা ঘ 

ঙ ঢ ণ 

৭২৯৩ জনস্তী বগচী বালী ২১ ছাত্রী গ বা ঞ জ 

৮৪ 



নতুন মিতাদের নাম.ও পরিচন্ের তালিক! 

৯ শহ২গ্২ জ্যোত্সা দে 119 40597: ০৪ ৬/৪5$ 811005 ভা০07 
বি001খ০ল 414. ঢ. [৯৮ ছাত্রী ক গ এ ড 

৭২৪৬ জ্যোতিন্ময় পাজ মণি ০/০ রেবন্তী রমণ পাল, গ্রাম ও পোঃ:-- জানিপুর। কুির1, বি, ভি ১৮ ছাত্র অবাটডটঢ দ 
৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যায় ০/০ - 0. 9, 90508101, 89172181015 

127156110£ ২৪ চাকুরী ক গ ঘও জব ঞটডঢত 
শ১৫৬ দেবানন্দ বসাক 2)9৬/176189565] 9, 9 ০০11925 . 

(21052017০৬2) ১৮ ছাত্র ঙ ঞ্ ড ঢড 

৭১৯৪ দিলীপ কুমার রায় 111) ০), 170. 198/64 8১০. & 1). 
১৪4 ৪)091 1.৮ ২৮ চাকুরী গ ঘ উ ছছ জ বা ঞ ড দর 

৭২২৮ দিলীপ কুমার দত্ত ১৪৪ আহিবী টোক্সা ছ্বীট কলি: «, ২৪ 
ব্যৰল। ক₹ ঘ গ ঘন উড চ জজ ঝ এঃ ড ঢ 
ণ ৮ দ 

১২৩৪.  গেবেন কুমার মজুমদার  0/০- বুক সোসাইটি কলেজ রোড 
শিলিগুড়ি দাভ্িলিং ২৫ চাকুরী গ খ জ ঝ ঞ ট ঢল 

৭১৭০ নন্দীনাথ লাহিডী 90৪19 17210 ০117012 15611101 28221 
2৭) ০295 15801827 00792. 1. 811787 ২৫ চাকুরী খ গ ঞক ঠ$ 
ড ণ ১] 

৭২৪৯ নিতাই কুষার সাহা ০/০- জগৎ চন্দ্র সাহু! ৰাবুপাড়া প্রোঃ 
বডপেটা। রোড কামরূপ, আসাম ২২ ছাত্র গ চ জজ 
ঞঃ ঢ ড় 

৭১৫২ প্রাণদেব মঅগুল (চণ্ডী) এম/৪ নরজাহান রোড মোহাম্মদপুর 
ঢাক।-৭ বাংলাদেশ ২* ছাত্র খ গচ ঞ ট ঢ 

৭১৬৩ প্রদীপ কুমার £₹০50 9০02 142 09099002620] 255ঞা। ২৭ 

চাকুরী ও জ বাট ঠ 
৭১৮১ পল্পাণী মণ্ডল মুগকলযাণ ১৬ বেকার কখ গঘঠ তথ 
৭১৮৩ প্রদীপ কুমার চৌধুরী 95 7078179917705 89861 (8৫ /৯ 8 0) 

£০.---)0162057-10 8970%%21 ২৪ ঢাকুরী 

৮৫ 



নতুন মিভাঙ্দের নাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

ন২৯৯ প্রদীপ কুমার পাল মেছুঘাট যোড, বড়বাজার় চড়া ছুগলী 

২২ ছাত্র ক গ থঙ ডঢজ বঝ ঞ ট ভ ঠ ঢ 

ণ২৩০ গ্রণৰ কুমার ভূইএ ভৈকুটিয়া পিনকোড- ৭২১৬৩১ মেদিনীপুর 

১৮ ছাত্র গ ভ্ভ ঢঠ ণ 

৭২৩২ প্রবীর ঘোষ 0/০ এস, পি ঘোষ সেপ্টাল অফিল বঝালবাগান 

ভিসেন্ছ গড় বর্ধমান ১৭ ছ্বাত্র গ জ বা ঠ ড টড থ 

৭১৪৬ পৃথিংশ দাসগগ্ড 01০. 119 91 ৪ঠাবাৎ ০৮ টানি 

7৮9. 0০017188876 01790518100] 135% 1)61007-110001 ২৯ চাকুরী গ জ 

এ) ড 

১৪৯ প্রবীর কুমার মুন.সী ৮৮]১ আই, আর বেলিলিয়াস লেন 

ছাওড়।.১, ১৮ ছাত্র ঘ জ ঞ ট ড ঢড দ ফটো ও উপহার ৰিনিময় 

৭১৭৪ ফবহাদ জাহান (পপি) প্রত জনাব মোরশেদ আলম ভাঃ 

মৌজগুলি খালিশপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৭ শিক্ষা ক্ষ ট ঢ 

৭১৭৮ ফ়সাল চৌধুবী ১১৮ পাঁচলাইন গ্মাবালিক এলাকা চট্রলা 

বাংলাদেশ ১৮ ছাও | 

৭১৮৬  ৰিনয় ভূষণ আচাষণ্য  0/০- 7)50917018 73111521) 918,00080 

18৪7 0০80080 18 /58ঞা। ২৩ চাকুরী এ ট ঠ ড 

১১৯১  বেনুলাল দাস নর্থ হূর্গানগর বিক়াটী কলিং ৫১, ১৮ ছাত্র 

ঘ ও ক চছ জবর টঠডঢণত ল 

৭২৯১ বিদ্যুৎ কুমার দা 01০. পির গোপাল দে, বাজে প্রতাপপুর 

বন্ধ মান ২১ ছাত্র ক থ উড এঞ ড ড 

২২১০. বেনী শ্নাহমেদ পো:-কালাই ভায। জগ্গপুর হাট জে; _ 

বগুড়া, বাংলাদেশ ১৮ ভাত্র গ ঙউ এ ঠ 

৭১১৭ বিজন কর ভৌমিক ৩২ লঙতাফৎ হোসেন লেন ফ্রটাট - ১৫ 

কর্িক।৬'-১৭ ২১ ছাত্র 5 আজ ঝ এ 

প১৬* মণিষ! মহাস্ত কোলকাতা৩২ 3৯ ছাত্রী গ  ঘ ঙ 

জব ঠডটঢ ত 

| ৭১৬৭ মীরা ঘোষ গোৌহাটী ৭, ১৯ ছা ও অ ঝঞ গ 

৮৯ 



নতম মিতাদেক গাম ও পরিচয়ের ভালিক। 

শ১৭৯ মুস্তাফির রহমান ত্বাজ্ঝদার পশ্চিম-৮ শেরে বাংলার হল 

রাগ্শাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গঘজঝ গু ঢচদ 

৭১৭৪ মোঃ ল.ৎকর রহমান সেরাপাড়। পোঃ-- কাকনহাট জে: _- 

রাজশাহী বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র খ গ জ ড মিতালী 

ক ৭১৭৩ মুকলী ধর চক্রবর্তী 202 95৮ ভ 951)702601 50755% 

(15058516৬11 9111& 24069 0, ২. 4 ২৮ ছাত্র খ উ ঞ ট ড ঢ ড্রাইভিং 

৭১৭৭ ছে; আবহুর রশীদ গ্রাম-_রতনগঞ্জ থানা ও পোষ্ট _ সিরাজগতা 

জেলা -পাৰনা বাংলাদেশ ২২ ছাত্র কখ গঘওউ ছু বঝ ঞ ঠ ঢ ড ত 

৭১৮৬ মায়া দাশ পানপাড়া নদীয়া ১৮ ছাত্রী & ঘা 2). 0 

ভিউকাড+ চিত্র তারকাদের ফটো সংগ্রহ 

৭১৯৭ মোহাম্মদ হাসান 0/০ - হই বিত্তান ষাটালী রোড, টট্টগ্রাম বাংলাদেশ 

১৪ ছাত্র ঙ ঠ 

৭১৯৮ মোঃ রুহ,.ল আমিন ০0০ - মোঃ আবুল আজিজ রাজশাহী 

1 জব্রকারী মহাবিদ্যালয় ছাত্রাবাস (নতুন শাখা) কক্ষ ৬ রাজশাহী বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র 

কঘঙছঞ্ট টড 

৭২১১ মো মোজ(ফফয় হোসেন 01০ আব্দুর রহমান গ্রাম ও পোষ্ট_ 

গতি জেঃ_ কুষির। বাংলালেশ ১৭ ছাত্র গ ঘ ঙ . 

»ঝঞ ট ঠ ভ লট ত থ 

৭২১৭ মুকুল লাহিড়ী 1)7%৮ম116 0০৩ [9 ছু ০০. (63, 900100001 

901৫%788 ও৬ চাক,বী গ ঞ ট 

৭২৯০. মীনা চ্যাটাজার্শট  ইছাপুর ১৩ ছ্বাত্রী গজ দ 

৭১৪৬ মঙ্গল মণ্ডপ গ্রাম_ বুন্দাবনপু লো: নগুদা (10441) ) 

মুশির্দাবাদ ২৪ ছাত্র ক খ গ ঙ চ ড টি 
ড ঢ ণ তত 

৭২৪০ মোঃ আসিয়ৎ জামান দরকার সৈয়দ আমীর আলী হল কক্ষ ৩*৭ 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বাংলাদেশ ২* ছাত্রেগ জ ঞ 5 

৭২৪১ মারচেলে ই্টর গেটো 0/০ ওরিয়েন্টাল ইনগ্রিটিউট লাগরডি 

বরিশাল বাংলাদেশ ২৫ চাকরি কগ এ ঠ 

৮৭ 



নতুন মিতার নাম ও পরিচয়ের ভাতগিক! 

৭১৪৮ মগেজ্নাথ গুডিয়া 01০ 074 077৮704৫60০. 5০ 
5805055 3০195385৮২৫ চাকুরী কহ ঞটঠডটঢণতঙ 

৭১৭৫ য.খিকা সাহা নৈচ্াটী ১৭ ছাত্রী গ এ ঢ 
৭১৩৯ বু.থিক! ব্যানাজা কোলকান্ভা-৬, ৩৬ সাভিড্যিক!। গ 

৭১৫ রঞ্জিত কমার শাপ 55: 01%11 99029689716 :78581051% 

2991৮6 31)1119206-] 85891) ১৫ চাকুবী খ জট দ 

৭১৯১০ রাজ ক,.মার জত্ত 2১1০0৮71081 71985 [1৪ 08097 ০০ 

8 0 9০900109250 ২* ঢাক,সী এ ড ঢট উপহার বিনিমষ 
৭১৯৯ রনজিৎ চক্রবত্তণ ১১৯ সৈয়দ আমীর আলজী ভ্বল ঝাজশাহী 

বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বাংলাজেশ ১২ ছাত্র ক থ গ ও ছা ঢ ভ দ 

৭২২৪ রীতা পাল পাভাডীপুর ১৭ দ্চাত্রী গ ঞ ড 

' ১৮৭ শেখ বাবর আনি ০1০ ইষরান শেখ (ভোজ) গ্রাঃ ও পোঃ-- 

পচগ্রাঘ মুর্শিদাবাদ ১৬ ছাত্র ক গ ও ছ্ধ এ ড 

৭২৯১৫ শোভার়াণী ধর গাচ্ছবাড়ীঘ্রা বাংজখাদশ ১৮ ছাত্রী ঞ 
৭১৬২ স্বপন কমা ভট্াচার্যয ই/৩৭/বি রেলওয়ে কোর়াটার বারাক্পুব 

২৪ পরগণা ১৪ ছাত্র ঞ ঢ ঝ ড 
৭১৬৬ সমীর ক.যার চক্রুব স্ব ২/৪৯ অশোকনগনর রিজেন্ট পার্ক 

কলিকাতা1-৪০, ২৭ ছাত্র নক গা 'ঘ ঙ এ জজ বৰ 

ঞক ট ড ঢ ণ তত থ 

৭১৬৮ সিন্ধু দত্ত কলি: ৯, ১৮ ছাত্রী আজ বা এ ভ ঢ 
৭১৭৯ স্বপন চৌধুরী গ্রাম ও পোষ্ট: মাদার্শা চট্টগ্রাম বাংলাদেশ 

১৬ ছাত্র খ গ ও 

৭১৮৪ স্বত্রভ ভট্টাচাযা ০ ভ. 0. 6. 0.০. 8804০, 70০1৮ 0181: 
48110811905 ২২ চাকুত্ী গ এ ডভ 

৭১৮৫ স্বত্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অবিনাশ চত্দ্র যুখাজণ রোড, ভ্গলী, ১৬ 
ছাত্র গ থু ঙড ট 

৭১৮৯ স্শীল চত্দ্র পাল 0, ড8179,0917 (9) 1760. 75051 এ] 8০50 8, 
101515191716817)081800 0০. 7576171 562178 58175810759 ২৬৩ চাকুরী চ এ টউ ঢছ 

৮৮ 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিক। 

৭২০৫ ভরঞ্রিত কুমার সাহা ০1০ ঝাধা রমন সাহা বন্মালীপুর 

০৪61১ ৮556 (97675 ০2 50410915705 05019 9০1)০০) 4 08,70518 75072 

১৯ ছাত্র এ ঙ্জ ঝা গু ড চ 

৭২২৩ »ঙতন কুমার নায় €/০ ি820021427569. 2২95 10০, & 11]. -- 

1818108 910870858 5195৮ 9877056520১ 16902859800 ২৭ ছাত্র 

চর ৫. 

২১৫ শ্যামল সিকদার 4০-[2- 4)810205 119510188] 700, হু 01072- 

1185 00978101907 8) ০ ২৭ চাকুরী ড ঢ ণ দ 

৭১৫১ সমর কুমার সেনগুপ্ড  690453৭. 3, 095 9 ঢু ৪] খু93172 
9 14 /00 0617675 8,0-15 25৮ ২২ চাকুরী গ জজ ঝ এর 

ঙ ঢ পণ দূ 

2১৯৪ সমন হক ঢাকা -শ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্রী জী 

ড ঢ 
৭১৯৫ সফিউল আলম জে, ডি, বি উচ্চ বিদ্যালয় পোঃ:-_- €বদ্য" 

জামতৈল পাবন বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র দ 

৭২৯০ স্বপন লাহ।! 0/০ নারায়ণ চল্্র সাহা গাঙ্গলী পাড়া হাজী 
মহলীন রোড টাদপুর কুমিল্লা ১৮ ছাত্র ক খ উ ঞ্ ট ঢ দ 

৭৯৯৬ স্বপন কমার ঘোব ষ্টেশন রোড চৌরাত্ত। দেবগ্রাম নদীয়া ২১ ছাত্র গ 
ক ঘ ছ জজ ঝট ত দ 

৭২০৭ ব্রত হের। ২৫ বিডন নো কফোজকাতা-৬, ২১ ছাত্র গ 

ঙ জব ট ঠ ড 

৭২১৪ সামস,ন নাহার বেগম ঢাকা-২, ২২ ছাত্রী কফ থ ঘ 

ছ জ ঝ ঞ্ ট ঠ$ঠ$ ড ঢ তত থ 

৭২১৬ স.জন সনগ্গ্ [১০,- 8907861186 268, 19, ৬১০ 2961021- 

158,101 08,0109,7 59৬ 1 ১৭. ছাত্র ক ঘ ঙ ঙ্জ ড 

৭২১৮ স.ফিয়। কামাল ঘোষপুন্ধ ১০ ছাত্রী ক গ ভ ণ 
৭২২১ স.কাস্ত ঘোষ ০/০ স.নীল কুমার ঘোষ, স্টীল ফ্যাকউরী ক,লটী 

ওয়াকল” কটা বর্ধমান ১৬ ছাত্র আআ বঝ ঞ ভ 

৮৪ 



নুন মিতাদের নাম ও পরিচন্তের ভালিক! 

৭৯২৯ সৈকত কমার বন্সাট সা$109,1$7 08, 901) ( 00920$08) 7016,) 

০0010) 307 76086 078009,05 9566) & 0 ০০1) ০ 69010180805 

ঠা ৯[)৯০5--60900925 
২৬ ছাও গা ঘ ঙ জজ ঝ এ ট 

ঠ ড ঢণত ছ 

শ১৩ সঞ্জয় সেনগ্জণ্ত ০/০ আর লি সেনগুপ্ত ৫৭ আর, হি, এস 

কোড আলসানসোজ বদ্ধমান ১৮ ছা ক থ চ এ টউ ড 

শ২৪৭ স,ভাব চজ্ঞ দাস ৪6 ],, দিহ07) 751 0৬৮1৭ ৪02, 12/ 

লন ৯41৭ & ২৫ চাক,ন্ী গ দ্দগ ঝ এ ট 

৭ ২৫০ স.জন্ভ সেনগুপ্ত ৮১/১ লি, স্থাজা দীনেন্দ্র রিট কলিকাঙা - ৬ 

২২ চাঁক,বী গ ও জজ ঝ এঃ ঠ ড ঢ 

৭১১৩ হখফিজ উদ্দিন ১৪/১ আগা নওয়াৰ দেউরী ঢাকা-১ ৰাংলাদেশ 

১৮ ছাজ ক থ চ ছ গে ড ঢ ত। 

এই অলীমই সতা, তাকে গ্েখাই সত্যকে দেখ । যেখানে ত। 

ন। দেখবে লেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়ত।, মণ্ডুভা, অত্যাস 

নু সংস্পশে দ্বাযা আমর! সত্যকে অবরুগ্জ কফবেছি। সেই জন্য ভাতে 

আমরা আনন্দ পাচ্ছিনে। 

স্ হোবাইট হেভ। 

সংগ্র হক -- বি ৫৬৬১ শ্রীকাত্ত শীল । 



রসকরা ও মস করা 

শ্রীরলিক ঠাকুর 

_- পয়জ। বৈশাখ :-_ 

স৮বলতে পারেন দিক ঠাকুর, পয়লা 

বৈশাখের বদলে একলা টৈাশাখ বললে 

লোকে হানে কেন? 

“-_ ঠেশাখতে! সত্যিই আর একলা নয়, 

চাদ ও বিশাখার মিলনে হজ বৈশাখ। 

কিন্তু পহেলা (বঙ্গরসনার দাড়িয়েছে পয়লা) 

বৈশাখ কথাটি ঠিক, যেহেতু, বৎসরের 
প্রথম মাসটি হুল বৈশাখ । 'পছেল।' শব্দটি 

হিন্দী। বক্তার রাষ্ট্র ভাষার অভ্ততায় পরিচয় 

নিয়ে বিজ্ঞ ল্লোকেরা হেসে থাকেন । এই 

হাসি অজ্ঞ বিজ্জছের সমাহার। 

স্”১ প্রেম ও বিবাহ 2৮ 

স্প্রেম করে বিয়ে কয়া ভালো না-_ 

বিবাছের পর প্রেম করা ভালো? 

স্সভভযিকায়ের প্রেম বার! করে বিয়ে 

ভাত্বা কয়েন! যথা-- দতীদাস ও রামী। 

8১ 

বিবাহের পর প্রেম ককাথ কোনো মূল্য 
থান্ডেনা। প্রেম ৰহন করে আনে অবাধ 
ভালোবাসার মুক্তির আনন্দ আর বিবাহ 
আনে আমরণ বম্কনর প্রতিশ্র,তিব্ধ কঠোর 
কত ব্যবোধ। 

-£ সবিনয় শিবেদন £-- 

একটি চিঠি - মহ্তাশয়, আমর। কয়েকজন 

বন্ধু মিলে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে 
উদ্যোগী হয়েছি । কিন্তু হু:খের বিষয় এই 
যে, কোনো মানানসই নাম খুজে পাচ্ছি 

না। ছু একটা যা পেয়েছি, খোজ নিয়ে 

জানলাম এ নামে পূর্বেই পত্রিকা প্রকাশিত 

হয়ে গেছে! পাকা লোকের মুখে শুনেছি 

আপনি নামকরণে অভিজ্ঞ। ভাই আপনাকে 

সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আমাদের 

পত্রিকার জন্যে এমন একটি নাম পাঠান 

যা ইতিপূর্বে আর কেউ ব্যবহার করেননি । 

এই এতিহাসিক নামকরণের জন্যে আপনার 

কাছে আমর চিরকাল কেনাগোলাম হয়ে 

থাকবে! । 

বিনীত সম্পাদক 



বসকর1 ও মসকর। 

উত্তরে লেখা হল-- পাড়ার লোকের 

মুখে ঝাল খেয়ে যে গুরুভার তোমরা আমার 

ঘাড়ে চাপিয়েছ তা বইতে পারৰ কিনা 

সন্দেহে আছে। এদিকে লোভগ হচ্ডে। 

এই বাজারে নি খরচায় তোমাদের মতো 

কয়েকজন যগামার্কাকে চিরকাজ না 

মরণকণল পরাস্ত কেনা গোলাম 

যন্দি পাই অন্দ কি! কাশ্মীর থেকে 

কুমান্ধিক আর কঙ্চ থেকে কাছাড় পধস্ত 

খেোজ খবর নিয়ে দেখলাম একটি জুত্তসই 

নাষ কোনো সম্পাদক ব্যবহার করেন নি। 

নামটি হল *ব্যাতের ছাতা । ভোমরা এ 

মামটি অনায়াসে ব্যবহার করতে পাঞো। 

এই অভিনয় মৌলিকত্বকে বিদগ্চজন নিশ্চয়ই 
ভারিফ করবেন । 

হোক 

হিসেবে 

কন]া- 

ভবদীয় --. 

দাতাকণণ 

-£ বিবিধ ভারতী :-- 

“নিরোধ? 

ছোল প্ণ্ট থা, 

বিবিধি ভারতীতে 

শকাটি শুনে আট বছরের 

সামনেই উপবিষ্টা ভার মাকে জিজ্ঞাসা 

করলে” বেতাখে বারবার নিরোধ বলছে, 

নিরোধ কি মা? আা একট, ভেবে উত্তর 

দিলেন - মহাভারতের সেই ড্রৌপদীব বস্ত্র- 

হর়ণের গল্প শুনেছ তো, নিবোধ হলো চেহ 

ড্রৌপদীর বস্ত্র ছরণ। 

ধারবার 

৯ 

2 অনুরোধ £ 

দাদার শালীর প্রেমে পড়েছেন এমন 

মিতা ভাই এবং দিদির দেওরের প্রেমে 

পড়েছেন এমন মিতা বোনঙছের সঙ্গে 

অবিজন্বে পত্রালাপ করতে চান ৬৭৪২ 

হারাধন বমর্ন। 

বিশ্বের ছড়িয়ে পড়া 

বাঙালীর সাহিত্য পত্রিকা 

সাগর পারে 
(ছ্বিমানসিক ) 

সম্পাদদক-হিরন্সয় ভট্ট'চার্ধ 

দেশ বিদেশের খবন, প্রবাসী বাঙালীর 

জীবনযাত্রা ছাড়া্ড থাকে তুই বাংলার 

ষ্ঠ লেখকের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্য 

রচনা । সাগর পারের মানু যে কোন শ্রেষ্ঠ 

পত্রকার সঙ্গে তুলনীয় । 

-£ ৰাধিক টাঙ্দা £-- 

কানাড।, আমেরিকায় - ৩ ডঙ্গার 

ইং; ইউরোপ, আফি.কা - ১ পাউও 
চে বা মণিআঅডণার পাঠান £ 

১৪,287, 

55 ৮ 010 41,55 0$709 0171৭ 

[1701২19, 72১৪ চ)খ07,/1). 
ভারত ও বাংলাদেশের বাধিক চাপা ৫ টাকা 
পাঠান £ 

শ্রীবিমল লেন, সহযোগী সম্পাদক 

১২২, বিন বি, গাঙ্গ,লী ছ্বীট, কলিঃ ১২ 



বিশ্বমিতালে সঙ্ছ 

৪৮, ব্াজকুষ্* ভ্বীট, উত্তরপাড়?, হুগলী 

বৈশাখ - ক্্যৈন্ট--১৮৭ 

১৪ বর, ১ম সংখ্য! 

বিশ্ব মিষ্ডাদের নামেক্স ভাঙিকা 

স্থান্বী সভ্য বা! বিশ্বমিন্তা নামে যাদের অভিহিত 

কর। হয়েছে তাদের পণ »ি5চয এই ভাজিকাম্স গ্রকাশ 

কর। হজ । আসাবধান্ততা বশত: হর্দি কোন মিতান 

শন্ষিচস্ এই ভান্িসিক। থেকে বাদ যায ভে সংঘকে তা 

জানিনম্ে দিজে লিপিমিস্তার পরবত্বশখ সংখ্যা তাদের 

কনবিচস্স প্রকাশ কন্ি হবে। 

অনুরাগ বা সথেল্ত বিষয়ের পরেহতে সাক্ষেতি ক 

চিছেছ ব্যহার করা হয়েছে সেগুজিক্ ভা২পধ ট১ৈদেশিক 

মিভাদের গু নতুন মিত্াদের পরিচয়ের ভালিকার ব্ুভন্তাতেই 

প্রকাশ কর। হুক্সেছে বাহ,ল্যহেতু এখানে তাক পুনরাবৃত্তি 

কমা হজ না| 

সখের বিষষেেছছ সাক্ষেভিক চিহুগুলি নতুন দূপে অন্যন্জ 

একা কয়া হর । 



বিশ্বামিতাদের নামেক ভালিক। 

৪৬২ অমর কুমাঝ দাশ 76877796108 ঘট 3 50110190819 2০৪৫ 

[0119৬ 24 7১817681198 ও? ভাকুম্ী গ ঠ এ 

৫৫০ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ত/০ 091০06৪, 1000158706 & 20026. 

০0০. 72. ০০৮৮. 11899 (888৪6) 0৯॥-8. ৩৮ চাকুরী গ ক ছ ভব্বাগান 

৯৯৩ অমিয় কুমার মুখাজী গ্রঃ ও পোঃ জয়কৃুঙ্পুর বকুড়। ১৬ ছাত্র 

ক গড ঠ ছোট গল্প ও কবিতা লেখ 

৪০২৮ অনুস্ত কুমার বিশ্বাস 196217 182 1০-০ 7১০, 98156119000 

91118], 70. ৮, ২৪ চাকুরী গ ও ছু জ ঝা ঞ ঢ 
৫৩১২ অতীন চৌধুয়ী ১৫ দ্মদস রোড কলি-৩* ২৪ চাকুন্ধী 

জীবন পাঠ 

৬১৪২ ডাঃ অজিত কুমার দেন & টি 0 1051. 9 215- ল5৪1৮]) 

7050 1৯০, 01020 05%7,. ?৯৪18,008,) ৫২ ভাক্তারী ঞ ক 

৬১৬০ অমিয় কুমার কুস্তী [শু ছি ও 0০৪৮. 0/০ 56 4&- ৮9 

৯** চাকুরী ক খ গ ছু জজ ঝ নাট্াম্ঞচ 

৬২৩৩ অৰনি ভূষণ বলাঞ্ত ইনচাজ নং ৩ কোল ডিপো, নর্থ বোড 

বাপণপুর বর্ধমান ও৪ কর্মচারী ক ছু 

৬৪৪৩৬ অলক ঘোষ ২১ বারোয়ারী গলা যোড। কলি-১০, ১৩ ছাত্র 

ঞ্ ঠ ড ক্রিকেট খেলার ছবি ও গল্পের বই জমানো 

৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার ৮৬/৮ প.র্যলিখি রোড, কলি-৩০* ১৯ 

ছাত্র ছ গে ট ড ঢ দ 

৬৬৬৮ অনিত। রায় রামনগর ১৯ ছাত্রী ক গ দর্শন, বাণী সংগ্রহ 

(ঠধদেশিক মিতা ঢান) 
৭০৩৪ অশোক কুমার লোম কলিকাতা ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ 

ছোট্টেল ৫৯ প্িনটন দ্রিট কলি-১৪, ২৫ ছাত্র ক চ 

৫৫২৮ 'াদিত্য লাধন মুখোপাধ্যায় আলবেলী পূর্বপ্লী শান্তিনিকেতন 

বীরভূম ৬৭ ( অবলক প্রাপ্ত তৈলা টৈভ্ঞানিক ) ঠ এ 

৬১৩৯ আশিল সেনগুপ্ত ৪/৬)১, দীন মাষ্টার জেন, |শংপুও ছাওড়া-ও 

২ ছাত্র ঠ ড ঢ ঞ্ গ 

৪ (| 



বিশ্বমিতাদের নাষের তালিক। 

৬৪৯৭ আরতি রাহ! হৃর্গাপুর২,। ২৫ চাকুন্ী খ গ 

ড. ঢ 

ঙ্জ এট 

৬৬০৫ আশিল সয়কার 01০ তুষার কান্তি খোষ জোত কমল, জাঙ্গিপাড়। 

মুশিধাবাদ ২* ছাত্র খ গঙ জ এ ঠড ঢ 

৬৩১৬ ইলা সেন বালী ১৮ ছাত্রী গ চিত্রাক্কণ 

৬৪৪  উখ্থানপদ বিজলী গ্রাম-- নারিকেলডাঙ্গা, পো: বেণীপুর 

মগঞ়া হাট ২৪ পরগণা ৩০ ছাত্র এম, এ (বাংলা) 

হু কবিতা 
৩৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস 828 867:9181)6 8১05 0059 08005090- 

টম ৪৮ চাকুরি এ ট বেহালা, গীটার, বাগান 

৬৪৮৭ এম, সি, মান্সা ডাককম মাজদ! ছেড অফিস, মালদ1 ২৭ 

ভাক্া-- 

এম, এ (নাটক) ক্ষ গ 

চাকুরি 
৫২৮৯ কেশব প্রলাদ সাহ, হসপিটাল ঝোড, শো: শিঙ্গচর-১ কাছ।ড় 

আসাম ২৬, চাকুরী ও ছাত্র ঞ গ জজ 

৫৫৮২ কন্দর্প নারায়ণ ভট্টাচাষধ গ্রাঃ ও পো; কল্যাণপুর ভ্রিপুজা। ২৭ 

শিক্ষকত। জ ঢ ঞ বন্ধুত্ব, দর্শন, মানবমন, আধ্যাত্মিকত! 

১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে গিরিবাল। হোমিও হল পোং জেঃ-- 

পুরুঙ্গিয়া, ৫৯ চিকিৎলক (হোমিও) গ চ ছু কৃতি বাঙালীদের সঙ্গে পত্রালাপ 

২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায়, ছাওড়া, ৩৭ গৃহস্থালী ক গ ছ জজ 

এ। পণ্ড পালন 

৩০ ১৮ গীতা লিন! এষ, বি, বি. এস, কলি; ৬। ২২ ডিকিংসা গ 

ও জজ ক ড অভিনয়, সাভার, চলা, গান 

৩৪৭৭ ডাঃ গৌগম কুমার ভট্টাচাধ্য ৪" ৬" 5০ & ১177 ৪০হ1- 

087 856. 9789০20 206৮" 819০1 5318] 13001) 8)6+ 0০০০1) 26179. 

২৬ ডাক্তার ও জজ ঝ ট ঞ্ ঘ গ 

৪৭০ ১ গোক,ল রগাীন দেবসিংস্ক পোঃ গ্রাম থাসবার মেপ্দিনীপর ৩২ 

কৃষি ও শিক্ষকতা ক থ গন্ধ ঞ ড চ€ 

৬২৮৪ গীতা (দব শিলং-৪, ২৬ ছাত্ীজ গ এ ও ছবি আকা, লেলাই 

৪৫ 



বিশ্বনিতাঙছের তালিক। 

৪৪ জগলাথ আন! ২৩ এ পি আট জেন পোঃ সেগুড়াফলি হুগলী 

৩৮ ব্যবসা ঠ ক গ এ মুদ্রা সংগ্রছ - 

৫৪৬* জ্ঞানেজ্দনাথ রায় 9 091 2 0 (10090) 8, 01501 (1,970) 0/0 এস 

এন লাহিড়ী ৪৪/২৫/১ বি টি রোড কলি-৫০. ৩১ কম পিউটাছ্গ প্রোগ্রালিংক ঘ ও জ ঝ ট 

অন্কন ইলেকট.নিকস. টেপরেকডিং 

৫৬৮৪ জীবন ভদ্র 8৮৪5/৪,:৮৪ & 1,10508 91 (1) 6০, 019 0০০312 

5120977 10০,/১0010810, 7] 0081 2) [71)8,01)018,0, 1978,18808,58 ৩* চাকরী কগঞ্ঞড 

৬১২৪ জনলাথ দাল £0/0০- 90110518 2)150--- 239,1850929 ড$৪- 0208) 

[01195 013998 ১৭ ছাত্র ক গ ঘ ও জ ঝঞ টড 

৬৯২৬ জয়ন্ত ক,মার নাগ ১৭]৩ ডির়ায় জে এন বাহাছুর রোড বালী 

হ1ওড়। ২৫ ব্যবসা ও কগটচঙজজঞটডটঢ 

৪৯২৪ স্তরুণ কুমার সাহা ০০ 21997009 €)0 1460, ৪:৮৪, 2০৪০ 

[০ ঞ& 0০ -- 20179101090 1380)%7 ২৫ ইর্জিশীপার ট এ ঘ বাগান 

৫৬৮৪ তগ্মঘ় কাণ্িলাল নাগেশ্বর সাত্তগ্রাম কলিয়ারী পোঃ পিয়ারলোল বধমান 

২৪ ছা গ জ ঞ টড ঢ অভিনয় 

৬১৪৭ তারাপদ মজুমঙ্গার গ্রাঃ আস্তাড়া পোঃ ডিমারিহাট মেদিনীপুর ৯৭ ছাত্রক খগঢঞ 

৬৩৩৬ ডাঃ তিমির বল্পণ ভট্টাচাধ ০7) 10০70০ট ৩১চাক,রী ছ জবা ঞ ডভ ঢ 

২২, গিরিবাবু লেন কলি-১২ 

৬৬৩৫ তপন্ন কমার দাসগুপ্ত গ্রাঃ নুঙ্গি (শানিপাড়া) পোঃ বাটানগর ২৪ পরগণা ১৯ 

ছাত্র মিতালী আকা, সাভারকাট। 

৬৭ ১৬ তপুন কমার সরকার ০9/০ 2, ০ 9810697 9 & 0 6০, 16081017)01)01 

চ))8০ ৬/986 19150830017 ২৪ ছাত্র ক খগওঙওটঢ 

৫৪৭* দিলীপ কমার মণ্ডল 81011101387 ডি9657018,) 28 4১700796819, 5059 0৮1-1 

২৯ চাকরী এ ঠ ঝও ঢ কটোগ্র।ফা 
৬০৪৭ তুলাল কষ লাহ। 96869 73919]. ০৫ [10989 7১০, 0:521008 4588,700, ২৮ চাকরি এ টঢ 

৬২৫৪ দীপক চক্র পোন্দার ৪1১, হাজি জ্যাকেছ্জিয়। লেন কলি--৩ ১৯ বেকার তালিকা অনুযায়া 

৬৪৮৪ দিবাকর সিনহা! ০/০ মনোরঞ্জন লিনা ১২ /এ মসগ্জিদি বাড়ী প্রীট 
কলি :৩ ২১ ছাত্র গছ জ এ টড ঢ ত 

উড 



বি্বিষ্তাঙগের নাষের তালিক।, 

৬৬১৪ দেবী প্রসাদ সিংহরায 88590051558 (075110687 18318 [27162551011 

[08531010817 7১570107180 81501515809 15705107550%557 বিগ 015 ৪১ ইঞ্জিনীয়ার 

ক পপ ও ছু ডভ টড * | 

৭০২৯০ দীপক কৃষার লাল 9/0 উপেজ্ ষেডিক্যাল | হল পো; ভিজঙলগঞ্জ 

২৪ পরগণা ২* ছাত্র ক গঙচজব ঞডঢণজ ২৭ 
৭০৬৬ দিলীপ কুমার গাঞজ্,লী ইহ ড191)5 3806 81011910802 0070. 01 17008 

91115792706 100595 22$-232. 88 50570. 08001) 70০ 8০07000৯5-] 87৩৮৩ জঞডণদ 

২৬২১ নীল্িকা চট্টোপাধ্যাঝ কলিকাতা-২১ ৪৫ গ ঘজবা ঠছৰি 

২৯৪৬ নিম“ল কাস্তি দেবনাথ ফো: নং বি/2-১৯/১ বিশ্বকর্মা নগর হুর্গাপুজ-১০ বধণমান 
৩* চাকুরি ঞ গ ড 

৫৮৯৭ নয দেব শম্পা 816 ঢা51এ 1০£8006 0/০ 56 ৪0০ ২৯ সামরিক 

অফিসার গ জ ঢকখ এ 

৬৪২৩ নলাহলাল দে ফোরবব। মিষ্টারস মন্দির সিউড়ি বীক্ভূম ২* ছ্বাত্রগচ ঢ স্পোর্টস 

৬৪৯৭ নিমাই চক্রেচতখ ড5118,09,008 70০. 03898700 81817101090 ১৮ ছাত্র 

কখগঙঞট ডঢ ঘ | 
৪৬৬৩ পঞ্জজাক্ষ চ্টব্রাজভ্তান সুখাজা রোড হীরাপুর ধানবাধ ৩৫, ঢাকুরী ও ব্যবসা 

ডঢট০করগ্েগছ জব 

-৪৪০২ পান্সালাল ঘোষ ০/০ চিত্তরপন ঘোষ, হায়েৎপুর বাঙলা, বংটানগর 

২৪ পরগণা ২১ ভ্াত্র ঢ ঝ বইপড়া ফুটবল খেল! পত্রমিতাল্ি | 

৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা 731) 887800809ঘ  8)0০: 232,787008, 910719010 

4858,70 ১৮ ছাত্র এ জ ঢ ক্রিকেট, সাতার র 

৬০১৪ পার্থলারথি ব্যানাজশ 556০ 8900 01 10019, 0881916714১ 981090)] 

08708 ১৮ চাকুরী গজ্জ ঝ ঢ অভিনয় 

৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল ০/০ বি কে পাল গ্রাঃ ও পো: গোপীনাথপুব হছর্গাপুব-১ 

বধমান ২১ চাকুত্ধী | 
৬৪৫৩ প্রাবীঝ ঢক্রতত্ণ ০1০ পি এন চক্রবন্ী ভারতনগবন্। শিলিগুড়ি দাঙ্জিজিং 

২২ ছাত্র গ ঞ টড আবৃতি বাগান কর! বানী 
৩৬৫৭ সংকন্দ কুমার কোলে 5688৩ 79801 0£ [10078 7০001059118 07858, ২৬ কেরানী জব ঞ 

৪৭ 

॥ 

ন্ 



বিশ্বমিতাতদেও নামের ফালিক। 

৪৭১৭ বিমংলন্দু দাস 24 1959] 1৯657: 08100970501)07-5 03105 ২২ ছাত্র গত ঢ ব্যায়াম 

৫৬৫৯ বিশ্বজিৎ চৌধুরী 'য়েছু ভিলা ১৪২/২* মেখনাথ সাছা মোড হমদম 

কলি; ২৮. ২০ ছাত্র গল্প লেখা, এ ট 
৬১১২ ধ্যোমকেশ দাস ০/০ খ্বীরেজ্দ্র নাথ দাস গ্রামঃ জালাল খা বাড় 

পোঃ কাখি যেঙ্গিনীপুর ২৯, ছাত্র ক গ ও ঞ্ জ ড 
৬৩৯ হস্তিম তত্র মে ছ্যনগেষলা রোড পোঃ ও ও বাঁকুড়া ১৮ ছা গ আক). 

না ৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড় ০1০ শিবরাম ড় ভোঙলানাথ ম্লাস ভোড জাজ বাগান 

চন্দননগর ক,গলী ১৯২ চাকুরী ক গঙওঠডজ 
৬৪৭৭ বান্থুদেব মোদক ভড5৪০ 55025180805 0০-9109785859 10800 2৮০, 

2414. 7০৮৪৮ 1:৩০ 567956 081-57 ২৪ চাকুরী চছ ঞ ট 

৬৫২২ বীণা রায় (বস) বেখন কলেজিয়েট স্কল ১৮১ বিধান সরণী কলি:৬ 
প্রধান শিক্ষিক! ক গঘঙছজ ঞ ড অন্কণ 

৫৭৫৮ খিঅল পাল ৩৫ মভেজ্দ বাগচী কোড বালী হ্বাওডা, ১৩ চাক,রি পছজঞ্চণত 

৬৪৫৯ ভূঙ্গের চন্দ্র চত্দ্র ২৮. 700 1 2312 800 3 0০. ০0৮ 050 জা ২০ ভাজ ড 

৩১৩২ মিনন্ডি ম্গুষদার কানপুর-১২ ৯৩ ছাত্রী খ গ '্মুচীশিল্প 
৩৯৬৯ মুস্তা ভট্টাচার্য আসাম ২২ ছ্ছাত্রী ডভ 
৫০৩৫ মিলন কুমার পাল 910 19719808৮91 ডা ৪1৭৪ ঘা 10758151796 

050৮7:5 (ন.91199179,1)191001,870575 24 1081:6851188 ২৬ ছাত্র এ টউ কছ ভ শরীরউঙ্তাডঙ 

৫৬৩৪৬ মন্মথ হালদার 016199 01 6195 27186, 19707985 101830288786 06509 0877 

০৪1৮] 91709 0০ 08509811003 108,80817 8 8 ২১ ঢাক,রী ওছাত্র ভব কখ 

৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ ০/০ ভবানীপুর অটে! এজেন্দী ১৬ সস আগুতে'ৰ 
মুখাজঠ রোড কলি £ ২*, ৩৫ চাক্খার গ কাব্য এ 
৫৮০৬ মাণিকলল য়ায় [13 এ511080 4 108008570800087 [08705 0১০02 101887 ২৩ নেম্তী ড 

৬৩৬৩ মাধুবা ভট্টাচারখ আগরতল। ব্রিপুর। ১৯ ছাত্রী খ জ এ ঢ ত 
৬৯৯৫ মদন মোহন দত্ত 910 নিঙ্যালন্দ চ্যার্টাা পোলাস্ুখী বান়্ুড। 

রস্তনগঞ্জ ৩* ব্যবলা জ ঝঞ ক ড বন্ধ, ভাব। শিক্ষা 

৮৬৮ ন্বাখাল চল্দ্র পাত্র (ব্বামী মীননাথ নম্্বয সাং বোমা আশ্রম আআনদ্দলগার 

পোঃ ও জে: মেদ্দিনিপুর ৩২ বিষয় দেখা শোনা য়া ক গ ও ছ জ্যোতি 

৮ 



ববিখখিতাকের তাঙগিকগ, 

৪১১০ ফেজ নারান্তণ অধিষ্ষানী ০০ পাছক্ণ শিল্প মন্দির ১|সি 
কণণঞয়াজিস (বঙ্গডিং কলিকা1-১২, ২৫ ছাত্র ঠ ফাষ্ট ডে কভার 

৬৪৯৬ রাধিকা! মোছন দগ্ ২১/এ দেশশ্রিযগর পালপাড়। পোঃ শিখি 

কলি: ৫০ ২৬ ছাত্র ক খগচছ ঞটঢণতথদ 

৬৮১০ রখীজ্ানাথ গুখোপাধ্যায় 055০1091081 ৪ 5৪5 ০ [0019 ৮০ &, 9৮. 

(1001 885087007৩০ ভূভত্ববধিদ, ক গও ছু ূ 

৬৬৭৬ রবীন্দ্রনাথ বাগচী : ৮৮০, 88001১08005 ১8000000070 31062 ৪১ 

কেমিক্যাল ইঞজিং ক খগঙওছজঝডটঢডজ 
৬৫৮৯ জন্পীকাস্ত ভট্টাচাধ ২১৫ জাজিপান্ডং!শিবত লা, জালিপাড়।-ছগলী ২৯. ছাত্র গ ঠড 

৪৯৮ শিবধানন্দ বোল 'দেবনিবাল' ভুবনেঙ্বার-২ পুঝী,. উড়িষ্যা ৩২ ছাত্র: কচ এ 

৯০৫ শোভেন বন্দে্রোপাধ্যাযত ১৪ রামচত্দ চ্যাট 1জর্শ লেন কলি ৭, ৩৪ ব্যবসা ক গ লগ্জালাপ 

৯৬৭৩ শিবানন্দ বল, ০9/০9৯* 1, 100625 ০:৮- ৪৪০. 0.1) 21112 ১৪০০০: 

[| 0০. 1১8001)8-4 1351)87 ৬৩ ঢাক,ঝি। এ 

৪৯৪৮ শামা প্রসাদ বস, 1388) [05950169,0101) 500. 1৮10৯ 0. ৬৬ 

80০ 1, (৮ 880107 4 0801087 9885,0)- ২৭ চাকরি গ ঘ এঃ 

৫৪৭৮ শ্যামল কুমার নন্দী ০/০ এম, বি, নন্দী হছাকিমপাড়। শিজিগুড়ি দাঞ্াালং ২* ছাজঢ এঃ ঠ 

৬৬৫২ শংকর ব্যানাজণ গ্রাঃ বাস,দেবপুর পোঃ বেনীপুর ভারা শাথতাইল 

হাওড়া ও* ভাক,রি গা জবা ঞ টঠ ডট মান্ধঞ্জা 
৬৩৯৬ শুরু চ্যাটান্ছি ঝাড়গ্রাম, মেদ্দিনীগুঝ ২১ ছাত্রী জ ঝঠ 

৬৫১৬ শ্যামজ' ব্যাানাভাশ কুজটি ওয়পাকাস মেসিন সপ কুটি বধ'মান ২৯ চাকরি জবাগ ঞ দ 

৬৬০৯ শ্রীধন রায় ০91০ হুরিধন রায় ১90210871 (8111082) 0 99088-8 

৩০ গবেষক, ছবিতে, রম্য বুঢন। 

৭*২৭ শিখ! বণিক বনমালিপুর ৯* ছাত্রী ভ সংবাদ সংগ্রহ 
৮৮৪ সংগন্ত মুখোপাধ্যাতত ১৭ স্বাণীলাগর লাউথ বধণমান্ত ২৭ ছাত্র গ ঘছ 

প্রাচীন পুঁথি ও আটাগ্রাফ সংগ্রহ ভিটেকটি৬ চচ্ণাকর। 
১১৯৪ গারাজ কুমার চক্র বত্তা 019 আিঞ্চণা মেডিক্যাল হুল 

0) পু ০৩, ডায়মণ্ড হারবাঞ্ধ ২৪ পরগণা ক গ থ ও: ছু এ 

নাটক তরী শিক্ষা, হনোস্তত্ব, সেব। 

ওটি 



 বিশ্বমিভাদের নামের ভালিকা 

১৬৪৭. সমন্ত কুমার বস, ১৩/২/১ মনোছন্ব পুকুর ফ্োড কলিকাতা ২৬. ২৬ 
ছাত্র গ উ খ ঠজ খেল, বাগান বিদেশী তাবা শিক্ষা, জ্যোভিবি'দা। রর 

৩৩৪৯ সমীর দে শলীধাম শেওড়াক,লি ভগলী ৩৪ চাকরি গ এ জ 
ট ঠ মুদ্রা ভিউকাড” স্বাক্ষর সংগ্রনথ : 

৩৫৭ সধীর কমার দাস ০. 28 197:০]8 [897 1৪৬ 10610116 
৪৪ চাকছি জবাথগঞ্কট চ 

৫৮৬১ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 02৮. 1200, ৫. তা) ৫ ভিআতাটাটেজত 9070 50 
২৪ ছাত্র গ প্রকৃতির দান লম্পর্কে আলোচনা 

৫৮৬২ স্বপন ক.মার চৌধুরী ০০/ 1709387) ০1] 10161008708 2488, 22-68 
0১ 09. ডি, 201555802০8, 1০812820009] - 43 ২৬ চাকরি কথ তটঢড 

৫৮৭৯ অধীর দাস 2994456, 221 ৭৮ ভা197০0 0০৩ 2281 
০/০ 66 & ৮0 ২৯ চাকরি ডভ পত্রবন্ধু 

৫৯০৪ স্বপন কমার বন্তিক ১১ বায়ু জেন কলি; ৭, ২৩ ছাত্র গ ও 
টড ঢঞ ক খ 

৬১৫০ স্থখময ক, 0/0০ ৪. ৮9005 48 70981071688 2১০৪০, 70, 

[157061% 108800 48890 ১৯ ভ্াত্র ডগ খ গ 

৬৩৫৭ সোৌমেন্দ্রনাথ গোস্বামী 7০91690 192069299০15 £5৮, 1,609, 81092)) 

0957" 200 না০০ [351780563010 70, 56205-2০ ২৬ চাকরি গঙজঞ্ভঢ 

৬৫১৭ ন্ুস্মিত1! মৃখোপাধ্যায় কটি ২১ ছাত্রী জ ঝা 
৬৬৫৪ স.রজিৎ দে (71506915856) 6610) 08668518910 0775: 8158)81 

79£7056006 ০/০-- 56 & 20 ১৬ সৈনিক জ ঞ 

৬৮১৫ সঙ্জিব দাস গ্প্ত (1701) 0280 01 [7019 98 96580 17৫, 

০81-8 ৩০ চাকরি জবঝগঞ্ট 

৫২৮৬ বঞ্ভী চত্ণ দে ০)0 কার্তিক চন্দ্র ঘোষ খানা রোড তারকেশ্বর 
হ.গজলী ৩৯ স্বণণণিী এঃ ও 

৬৭১১ ছির্ল্পর দাপ ৬৫ নং কিংস কোড. পোঃ খোজ রাড . হ্বাওড়া- 
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 নববষ 
নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ধহন করে 

এনেছে মিতাদের বছ, সাদ! ও রঙিন চিঠি, 

স্দাত নুন্দর ছবি আকা কত কাড" 

অনেকগ্ডলিতে আছে কবিতার ছু-চারটে 

মধুর বাণী-। মিভাদ্দের এই কুষ্ঠাহীন প্রাণ 
ঢালা ভালব!সা সংঘকে মুগ্ধ করেছে। 

কিন্তু ভাই সবাইকে স্বতস্্ভাবে নববর্ষের 
শুভেচ্চা জান্নান সংঘের পক্ষে সম্ভব নয়। 

কারণ সময়, শ্রঙ্॥ অথ” এই তিনটি 

ব্মানে সংঘের কাছে হ্ম্ণল্য । তাছাড়া 

এই পত্রিকা যখন আমরা প্রত্যেক মিতা 

ভাই বোন-কে পাঠিয়ে থাকি তখন এর 

মাধামেই সবাইকে নববর্ষের প্রীতি ও 

শুভেচ্ছ। জানান সমীচীন বলে মবে করি। 

উপলক্ষে 2 
সংখর পক্ষ থেকে প্রত্যেক মিত1 ভাই- 

বোনকে জানাই আমাদের নববধের আস্তরিক 

গুভ কামনা। 

স,.সংবাদ _ 

বি ৩০১৮ গীত! লিনহা সম্পতি এম, 
বিঃ বি, পরাক্ষা় কুতিত্বের সঙ্গে 

উত্তীণণ হয়েছেন । এইজনয তাকে আমরা 

আমাদের আন্তব্বিক অভিনন্দন জান্াচ্চি। 

এল 

অনুরো ধস 

যেলব মিড। আলামের ভাবা সমস্যা 



সন্তঘ ও মিত। সংবাদ 

সম্বন্ধ কিছু জানতে চান আজাতা যেন 

৭০৮০ ক্রুশ্চেন্ত পালের সঙ্গে যোগাযোগ 
কখত্েে পারেন । 

রেডিও, (ক. এবং ভঞ্জচ্চিত্রের প্রখ্যাত 

প্লেস্যাক বঙ্গীভ প্িজীদের স্ব সম্মান মূল্যে 

(ক্ষেত্র বিশেষে বিনামুল্যে ) পেতে ইচ্ছ,ক-__ 

যে" সৰ মিতাকঝ্সা গানের আজসা করতে চান 

তন্তা মিতা ৬৭৬১ ত্বশন- মজুমদারের সঙ্গে 

যোগা।মষাগ করতে পারেন । এই স.যোগ 

কেবলমাত্র মিতারাই পাবেন 1 তবে লিপি- 

মিষ্তার তিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 

সংশ্ল্ট কেউ উপক্োন্ত সমযোগ পেতে 

ইচ্চ,ক হলে চে অন্নুবোধণ্ড বিবেচিত হুতে 

পাতে। সাক্ষাৎ নিস্প যোজন । 

৫ স্থৃগিত-. 

স.ব লোকে ইন পতনদ অঙ্কে যারা 

কাচা. চতুষ্পাঠি্ চত্বন্ে প্রভৃতি ক্রমশ: 
প্রঙ্কাশা রচনাগলি বিশেষ কারণ বশত: 

পিপিমিভার বতণমান সংখা প্রকাশ করা 

সম্ভব ছল না(| পরবন্াণ সংখ্যা থেকে 

পুনগাক়্ গুছ "'ধারাঝাছিক ভাবে প্রকাশ 

করা হুবে। 

সপ ই ৩ রঙ 

আবাঙালী মি] -- 

বব ভাষী নন. এমন হজন মিতা কআমরা' 

পেয়েছি । তাঝা হনজন- ৭১২ সাক 

ক্লোর ও ৭২৪১ আচেল্সো ট্টর গেটো। 

প্রথমজন জাতিতে ফবাসী ও দ্বিতীয় জন 

ইতাঙ্গীান । বৈর্বেশিক মিভাদের ভাজিকায় 

এদের পুর্ণ পরিচয় দেখন্তে পারেন । 

ভাবায় পত্রা লাপ 

একা 

হঞ্জনে বাংলা চমৎকার 

করছেন। 

১ ভারতের বাইনে সংঘের প্রতিনিধি £ 

তারতের' বাইরে সংঘের পক্ষ থেকে! 

যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা হুলেন-_ 

বি ৬৩৮৪ ডাঃ রণেন দে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) 
৬৯*৮ সবিভা গুহ (কানাভা), ২৭২ 

জ্যোৎ্স্া দে (ইংলণ্ড) এবং ১৬৮ ডাঃ 

শহীতুব রহমান (ক্রম্থাদেশ)।  পত্ঞালা পেচচু 

প্রবাসী নরনারী সামাবধামত ওদের কোন 

একজনের সঙ্জে চিঠির মাধ্যমে সংঘের 

বিস্তৃত বিবরণ ভোান্ন্তে পারবেন । এদের 

পৃ” ঠিজানা বৈদেশিক মিতাঙ্দের তালিকায় 
দেখতে পাবেন । 

॥ 

বিশেষ ভ্রইবয 2 

লিপিমিভা বন্চমান সংখ্যায় টৈদেশিক 

১৩২ 



সঙ ও ম্িত1 সংবাদ 

মিষ্ভাদের পূর্ণ ভালিকা প্রকাশ হয়েছে। 

ধিশ্বমিতাঙ্দের কয়েকজনের পুর্ণ পরিচয়ও 

এই জংখ্যাক্স স্থান পেয়েছে । কাকী বিশ্ব- 
বিভা ও পুরাতন সাধারণ মিতাদ্দের পুর্ণ 
পরিচয়ের ক্ভালিক পরবতী” সংখ্যা অর্থাৎ 

লিপি ১৪/২ সংখ্যায় প্রকাশ কর। হলে। 

নবম বাধিক মিতা মন্মেলন 

নবম বাধিক মিতা সম্মেসন যাতে 

সষ্ভাবে অনুষিত হতে পারে সেঞ্জন্য নর- 
নারী নিবিশেষে কয়েকজন বিশ্বমিতাকে 

নিয়ে একটি উপলমিতি গঠন কর! হুবে। 
উল্লেখিত সম্মেগন অন্ভুষ্ঠিত হবার পুবে 

সংঘের কাধালয়ে উপঙমিত্তির কয়েকটি 

বৈঠক বসবে । যেসব বিশ্বমিতা এ বৈঠক- 

গুলিতে নিক্পমিত ভাবে উপাস্থত থাকতে 

পারবেন ভারা ১৫ই আবাঢু ১৩৮০ বঙ্গাকার 

মধ্যে সংঘের কাধ্যালপ়্ে যেন অবশ্য জানিয়ে 

দেন । বৈঠকের তারিখ ও সময় যোগ- 
দানেচ্ছে মিভাঙ্গেরকে বথাসময়ে পত্র মাধ্যমে 

জানিয়ে দেওয়া হবে। 

১৫৭৮ বঙ্গাব্দের চৈড্র পধস্ত যাদের ডাঃ 

পরিািশাধ আছে কেবল তাঙ্জেরই পরিচয় 

থাকবে | জিপিমিতা নববর্ষ বোাশিষ সংখ্যান 

অভিরিক্ মুল্য এক টাকা এ্রখনও যারা 

পাঠান নি ভাঝর। সত্ব শাঠিয়ে পি সংখ, 

বশেষ ভাবে উপকুত হুবে। 

সংঘে নাম নেই - 

৫৭৪৬ রবীন্দ্রনাথ রাউত ও ৭০১৪ 

উম্ম মাহমুদ খানম । 

সথেত বিবয়ের নূতন সাংকেতিক চিহ্ন 

লিপিমিতায় এতদিন মিভাক্ষের বিভিন্ন 

সখের বিষয়ের যে সাংকেতিক ঠিহু ব্যবহার 

করা হত আগামী সংখা! থেকে 

পৰঝিবত'ন হবে। নতুন সাক্ষেতিক 

চিহ্নুগুলির তাতপর্য এখানে উল্লেখ করা হল। 

তার 

কঝা 



সঙ গ$ মিতা সংবাদ 

আ--খআভিনয় (করা ও দেখা), উ-- 

উপন্যাস প্রভ্তি বই পড়া, খ-_ খেলাধুলা, 
ব্যায়াম, গ-- গান) ঘ-_ ঘর ৰা গৃহুম্থালী, 
চু চলচ্চিত্র, ছ-- ছবিভোলা বা আলোক 

চিত্র,ত জ-_ 'জানবার কথা ৰা সাধারণ জ্ঞান 
ড-- ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার, 

পেউকাড? ত-- তাস খেলা. দ-- জ্াবা 

খেলা, খ-_ খশ্ম, ন- নাচ, প--পশু-পাথা 

পালন (হাসনমুরগী পালন), ফ--বাগান করা 

(ফুজ, ফল, শাক, সবজী), ৰ-- ব্যবসা! 

ভ-- ভ্রমণ, শ- শিল্প (হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প) 

স- সমাজ; হু'- সাহিত্য, য-যস্তর সঙ্গীত, 
র- রাজনীতি, স্ক - অন্কন, ভড - বিজ্ঞান ( 

যারা 

বিশ্ব- 

২৪শৈ 

বিশ্বমিতা 

নীচে 

সংঘে তু' বসরের াদা দিয়ে 

স্থায়ীসভা হুয়োছেন, তাদ্দেরকে অমেরা 
মিতা নামে অভিহিত করি । গত 

বৈশাখ ১৩৮ পর্যন্ত যে কয়জন 

€পায়চি তাঙের নাম, সঙ্গস্য 

দেওয়া হুল্প। 

সংখ্যা 

সবগ্ত্রী ৬১৮৬ 

অনি চ্যাটাজরখ. 
৬৩৯৭ 

অশোক পাল, 

৭৯৬৩ অশোক মোষ, 

আরতি রাহা, ৬০১৮ গীতা মিনছা 

জীবন ভদ্র, ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ 

তপন কুমার দাশগুপ্ত ৬০৪৫ ছুলাঙগ 

৮. ৯ 

৬৪৫৪৯ 

৩০১৩৫ 

কষ সাহা ৬৪৮৪ দিবাকর সিনা 

৭০২০ দীপক দাস ৬৪৫৩ প্রদীপ 

চক্রবত্তরী ৭০১১ ফাতেমা রুহুমান ৬৪৩৯ 
বঙ্কিম চন্দ দে ৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড় 

৬৫২২ বাণ রায় (বস্থ) ৬৪৫৯ ভূদেৰ 

চক্র চজ্দ ৬৪৮৭ এম, সি, মালা ৭*৭৭ 

মোঃ শগ্িফুপ কবি ৬৪৯৬ রাধিকা 

মোহন দত্ত ৬৫৮৯ লঙ্ীকাস্ত ভট্রাচার্য 

৬৯৮৮ শীতল রায় ৫৯৯৪ শাহনওয়াজ 

৪৮৬২ ক্বপন কুমার চোধুবী ৬৮১৫ 

সঞ্জীব দালগপ্ত 1 

রা 



বত ও বিভা জংযাগ 

বিহিত ছাবায পন গংঘকে পঞ্জ- 
পরিকায় বার জিবণছের জন্য বাৎলছিক 
চা আট টাকা পাঠালেই চঙগবে। আশা- 

করি লংঘ এঘার অধিক বিশ্বমিতা জাতে, 
লক্ষম ছবে। 

লিপিমিতাকে যশরা সাহায্য করেছেন 

গত ২৪শে বৈশাখ ১৩৮০ পর্বস্ধ লাহাঘ্য 
বাধদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসাব 
'নীছে দেওয়া হুজ। 

লবত্রী ধি ৫৩৮৬ হিজন কুষার ঘোষ 
৮*৭৪ পয়সা, বি৬৯২৬ জয়তু কুমার নাগ 
৬ টাকা, বি ২৯৬১ গোপা বুখার্জা ৫ টাকা 
বি ৭৯৭৭ ষোঃ শরিকুঙা কবির ৪. ৫০ পরসা 
৬৬৫৮ 'প্ীঝ কাগচী ৪ টাকা, বি৬৫২২ 
বীণা জাজ (বস) ২.৭৫ পয়লা, বি ৬৪৫৯ 
হদের চর উজ ২ টাকা, ৭০২২ স্বপন 
সাতযা ২ টাকা, ৭১৩৭ জাছান-আয়া শেখ 
২টাকা, ৭২৫৩ বাসদেষ বসাক ২ টাকা ঘি ৪৯৮ খিহানন্জ বস, ১ টাকা, বি ৮৬৮ 
গাধাল উজ পাত ১ টা, বি ১৬৩৭ লমর 
বস্. ১ টাকা, বি ২৬৭৬ শিখানন্দ রল্. 

১ টাকা, হি ৫৫২৮ আদিত্য সাধন হুখাজা 
১ টাকা, বি ৬১৫০ স্খমর় কুণ্ডু ১ টাকা 
বি ৬১৬০ অমিয় কুষায় কুস্তী ১ টাকা, 
বি ৬৪৮৭ এষ, সি মান্না ১ টাকা; বি ৬৯৮৮ 
শীতল দ্বা্ব ১ টাকা; ৭২৩৯ নিভাই 
কুষার সাছা ১ টাকা! 

লিপিষিভার সাহায্য তাগ্ডাছ্ে মোট ৪৯ 
টাকা পাওয়া গেছে। গতবারের লাছাবা 
ভাগারে যোট ৫২৪.১৩ পয়না জমা ছিল। 
সতরাং এ পরত লাছায্য ভাগডামে যোট 
€৭৩,৯৩ পরলা জমা রইল। 

সভ্য-লভ্যাদের নিকট যে চদা পাওয়া 
যার তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত বার ভা 
বছৰ কমা অলগতব। যাতে পন্ভিকাঠি 

দ্র 



সভহ ও বিস্কা সংবাদ 

চু) 

প্রিযঘিত প্রকাশ কয়া 

আরিক সচ্ছল 

চলে তার জবা 

একা আবহশ্যক। 

লিপিসিপ্কায় প্রকাশের জন্য মিতাদের 

লেখা যেসব রচনা সংঘে এসেছে সেগুলির 

মধ্যে মনোনীত রচনাবলীর লেখক লেখিকাদের 
নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে 

লিপিমিভায় প্রকাশ করা হছবে। 

সহগ্ী ৬৪২২ বীরেন দাস বি ৩৭১৭ 
শেখ নজরুল ইললাম ৭৫৭ শংভঙ মে 

৬৬৪৭ ভপন সেনগুপ্ত 
বি ৬৩৫২ খংকর ব্যানাজা ৬০৩৬ গোপা 

ভট্টাচার্য্য ঘি ৫৬৯৫ স,ভাষ ব্যানাজা ৬১২৬ 
গছর গ্গাস ৬৭২৮ দিলীপ, ব্যানার 
বি ৫৮৯৭ নরেন জেবশর্দা ৬৯০২;/রজঙ ঝা 

সবৌধুত্বী ৬৬১৩ উদ্তম কুমার, কোলে, ৮৯১৭ 

প্রধ্ধীপ থিআ্ ৬৯২৬ জরস্ত কুমার নাগ 

৬৮২৩ স্বপন চৌধুরী 

গুভাজাঙ্বী ও উৎসান্ী ছিভাদের অন্থযোধে 

লিপিরিগার গাস্থাবা ভাঙার খোলা ছয়েছে। 

মনোনীত রচনাবল 

৬৪৩১ বরণ দত্ত বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ 

হলাক ৭*১* আমজাদ হোসেন পারভেজ 

৬৮৩ তরুণ ব্যারাজ ৫৮২২ যবিরঞ্জন 

সরকার বি ৫২৫৮ নীছার রঞ্জন ঘোষ ৬৮৯১ 

স্বীর ঘোষ বি ৪০২৮ জনস্ত কুমার বিশ্বাদ 

বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুদার লিনা ৬৯৪, 

মোঃ আবাল হামিদ ৬৪১৩ স্মভাষ চক্রেবতী 

৭০০৬ মো: কামরুজ্চামান লাইজু বি ৫৯১২ 

অভীন চৌধুরী বি ৫৪৩ মগুখ হাওজদার 

৬৮৬৩ লিদ্ধার্থ শঙ্কব বিশ্বাল , ৬৬৮৭ যু 

চক্রবত্তী” ৭১৬৬ লমীর চক্র বি ৩২০২ 

ফিনতি মিভুমদা ৬৮৮৯ দেবাশিস ভটাচার্ধ 

৭২৪৯ প্রবীর মুলী ৬৭৮০ ঘোঃ কা মরগটা- 

মান কাস্থ ৬৮৭১ বাহল, পাল, রি: 

৬১৩ ১ প্রন খর ও ওরে তিনি 
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বি ৬৪৫৯ ভূদেছ চা চা বি. ৪৮৭. এজ, 

মি, বাক্গ। ৭৭৬% নঙারতি ভিজা ।. 

অমনোনীত 

রচনাবলী 
লিপিমিভায় প্রকাশের জন্য বহু, মিতার 

রচন। এসেছে । কিন্ত “অত্যন্ত হখের: সন্জে 

জানাচি যে, অধিকাংশ“ র$না আঙবাপীত 

হওয়ায় পতিকাযর প্রকাশ করা সন্ভব হল 

না। কমন্তড অধনোনীন্ড চলা আলোচনা 

কা সম্ভব নয়। এখানে ঝুক্কেকজন 

বিভাক্ছ রচনা সংক্ষেপে কিছু আলোডনা 

কথা হজা। এঝ ছার? বাকী মিতারা 

অসলোনিত “ছু ু য়ণর+ কাশ জ্বলায়ণস, বুঝতে 

পারবেন বং ভবিব্যন্ডে: চদা. পাঠববার 

সময় তাক সগ্র্কত! অবলন্বন করছে সক্ষম 

হবেন। এখানে অমর নী চলার, নাম 

ঙ »ডজিস্াঞজ আদা বণ” তত্তেখ করা হল। 

১৩৭ 

দাস... হয. 

শখ্জসুকপ' *কতিকব লিলিমিকাক, পুর্ব 
প্রকাশিত ছযেছে। 

একট,খানি হাস... প্র, হা... পা... 

জেখা “ন্যস্ত কীাচাশ- গুরু গনি! দোষ 

অথচ. "ভাজে ' উংবাজী তে. ভুল, রকেছে। 

গ্ ধি হণ : 

কথিকাটিক্র মধ্যে অভিজ্ঞতার বিশ্বে 

কোন অভিজ্ঞান পাওয়া- গেল না ভাড়া 

শক প্রয়োগে খঅলজতি বখণশুদ্ধি হয়েছে। 

আমা লিয়ে -» দন, ম,খো 

গল্লাশং অত্যন্ত মানি রচনা শৈলী 

মাঙবা' অকে” হব । 

লাধণ্য পত্র_ প্র কুং শী 

আলোচ্যে ংশের ভূমিকা বেশ ছি 

দীর্ঘ - হওয়ার জন্য পত্র সাহিক্া ছির্সোবে 

রমোতীণ” ছতে পানে নি.! | 

আমার প্রথম সমুত্র দর্শন -- আ, ঝা 

জীঘা ভ্রমণ লিপিবিভয় একাধিকবার 

প্রঝঃশিত হয়েছে । ভাছাড়া মাঝে, মাঝে 

লেখা অত্যন্ত স্পষ্ট । 

গলা ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল শ্যরণে জ?কু কু. 



জঙহ *% হিত। লংঘাদ 

অধিন্যত ভাব! প্রয়োগের ফলে হকধ্য 
বিষয় সাহিভ্ান়ণ লাভ করতে লক্ষ 
ছয় মি। 

'ঘপ্পের সমাধি-- নদী লা 
গলাংশ ভাগ জিন্ত প্রচুর হিন্দি সংঙাপ 

কিছু বর্ণাশুদ্ধি খাক্চায় কাহিনীটি রলোসীণ" 
হতে পারেনি। কিছু কিছু হিন্দি কখ। 
ভাঙ্গা বাংলায় বলালে ভাল হত। 

গল্পটি জানা বেঁধে ওঠেৰি। 

৮, কু, কা, চো 
বহ,যার আলোচিত 

আমাদের স্বাষিজী--_ 
জ্বামীজীর জীখনী 

হরেছে। ভাছাড়া ভাষাতে গার চগালী 
মোষ আছে। 

আরেক জীবন ছু, ক 
গল্প সওমার বেশ কিছু অগংগতি রয়েছে 

ছাড়া পাঠককে মৃদ্ধ করতে পারে এমন 
কিছ, উপাদান গল্পে নেই। 

রকঘাজ-- আ। উ 
মাঝে মাঝে গল্পটির প্রকাশ ভঙ্গিতে 

কি, অসঙ্গতি থাকায় রসোভীণ' হতে 
পায়েনি। 

ছেোপা কাছিমী-_ প্রা, জ? 
গল্পটি টিক গয় ছয়ে ওঠেমি। 

এই কি স্বাধীযতা-. আ. ল 
রচনাটিতে বত'যান করেক বৎলতের 

তুলনামূলক কিছ, ছথখ্য ভুলে ধরতে পারে 
ভাজ ছত। 

পালিয়ে নৌকা অঙ্গণ-_ এ, এম, আছো 
ভ্রমণটি অভ্ভাত্ত মায়ুলি। ভাছাড়া খুক- 

চগালি দোষ আছে। 

খুনি-- মা, ভ 
গল্পা দাব1 বেঁধে গঠেনি। রঙনা শৈলী 

হুবল এবং কাগজের হু শিঠে জেখা। 

টলার পথিক... 2, থো 
কবিত।টি রলোস্ীণ” হয় মি। 

কলাণ ছাতে_ প্রা ভ 
কবিভাটি লুখপাঠ্য হয়ত 

ছোটেলের টেবিলে. লং 
করিভাটির জারগ ভাজ কিন্ত 

খপছাড়। বনে হল। 

শেষে 

মুখরোঠক-. আ, ছা 



গজ ও মিতা সংবাদ 

ভখকগুলি ছড়াছ্ছ চতে লেখা হলেও ঠিক 

ছভ। ছয় তি। 

উদ্ভল। যৌবন -- ত্য, লা 

পাত্রকা 

ভোমাদের স্মরণ কছি-- 

স।হিত্য সম্পার্গিক।--.শামস,ল নাহার বেগম 

ঠিকানা-ভিত।স সাংস্কৃতিক সংসদ 

৪পনং বংশাল লড়ক, ঢাক।-১ 

মূল্য-- ১ টাকা। 

পুস্তিকাটির সমস্ত রচনা ভঙ্গানীস্তন পূর্ব- 

পাকিস্তানেন্স একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা 

আন্বোলন অহলন্বনে লেখা ছয়েছে। বারোটি 

কবিস্ভা, তিনটি গল্প ও হু-একটি প্রবন্ধ এতে 
আছে। ভবা আন্দোলনের দিনপঞজী মুল্যবান 

তথা পরিবেশন কনেছে। জ্ঞান * তাপস 

ভাবের বিন্য।স ছটেনি। 

আ!ছে। 

বণণশদ্ধিও 

পারিচয় 
ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীহ্ল্রাহর বিভিন্ন 

চনা থেকে এমন কয়েকটি বাণী ভুলে 

ধয়া হয়েছে যা প্রতিটি বাঙ্গালীর প্রনিধান 

যোগ্য । বাকী রচনাগুলি ভাবা বিপ্লবের 

পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনচেতা বাঙালীর মনে 

অপূর্ব জাতীয়তা বোধ জাগ্রত কয়ে তুলেছে। 

পুস্তিকাটির বনুঙ্গ প্রচার কামনা করি। 

লমকালীন টেরোড্যারুটিল _ 

প্রথম প্রকাশ- ৯ই ফান্তপ ১৩৭৯ 

বঙ্গাক। সাহিত্য সম্পাঙক--অমিত কুমার 

ভট্টাচাধ্য । ঠিকান।--১৫/৬, অভয় লাল 



সরু ও মিড সংবাদ 

লেন; টিকাটুলী ঢাক।- 'ও বাংলাদেশ । 

নামটি অভিনব প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
রুস্তম পক্ষী হল টেরোড]াঞ্টিল। আসল 

নামের গোড়ায় "সমকালীন শব্দটি যোগ 

করে হয়তে। সম্পাদক আদিম ও আধু- 

শিকের মধে;য একটা যোগন্ত্র স্থাপনের 

চেষ্টু। করেছেন। এই সখ্যাতে আছে 

তিনটি গঞপ্র, ও তিনটি প্রবন্ধ 

ও শয়ুটি কবিতা । ্রীরামেন্দু মজুমদার 

'সাটকে বক্তব্যা॥ ইকব।ল আহসান চৌধুখী 

৮লাচ্চত্রকাগণের ভাষ্য এনং হোসেশ মরা 

শাহেদের একুশ চেতনার ডন্মেষ জ্ঞান পপাস, 

পাঠক্তকে অনেকখানি তৃপ্তি দে পারুবে। 

সোলনা হোসেনের জনযুদ্ধ গ আন্বারঙ্গকত। 

এৰং মাহবুব জামিলের 'বাঘেছ॥ছ& থাবা!” 

সত্যই চমত্কার হয়েছে । প্রতিটি কাবভাই 

স,খপাঠ্য পিকাটির দীর্ঘয়, কামনা করি। 

ব্যথার প্রদ্দীপু _- নাটক 

লেখক -শেখ পজরুপ ইললাম 

প্রকাশক-- শের সুর আলী, 

মৌবেশীক্ষা, হাঞ্ড়া । 
পৃষ্ঠ! -- ৫১, মুল্য ১ টাকা। 

বিদ্রোহী কবি ও সঙ্গাত 

রঙগ্িতা কাজী নজরুল ইসলামের 

স.বিখ্যাত 

জীবনের 

বিশেষ বিশেষ ঘটন। অন্গন্থঘ়ে* * লখটিক।টি 
রচিত হয়েছে। কবির জীবন' বুদ্ধেঃ 
বিদ্রোহী রূপই লেখক নাটকের মধ্যে 
ফ.টিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। নাট. 
কান বয়সে তরুণ হলেও কবির জীবনের 
ঘটনাবলী তৎকালীন বিশিষ্ট লেখক গে'চিও 
কাজী নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু মহল থেকে 
আন্তারক যত হৃকাণে সংগ্রহ কথ না. 

গ্ররথথত করেছেন। অবশ্য তার জীবদর 

ডল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনা এই নাটকে পাওয়া 

যাব পা । ৩ব একালের ভুরুণ পাঠক 
পাঠিঙারা বিদ্রোহী কবির জীবন মুগ 
সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে [তে 

পারবেন । পুস্তজাটিতে কাজী সাঠেবের 

একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করা উাচও 

ছিল। নাটিকাটির বহুল প্রচার কামণা 
করি। 

প্রাপ্তি স্বীকার 

প্রাচ্য বাণী _ সম্পাদক সিদ্দক মাহ 
মুর পহমান। মুঙ্য- ৪০ পয়সা। 

ঠিকানা - প্রাচ্য খাণীপত্র মিল 

১১৪০ 



সম্তব ও মিত। সংহাদ 

প্রতিষ্ভীন 'গিনি হাউস” আবাল আজ 
শড়ক, পুৰাতন্ন কসব।, শোর, বাংলাদেশ! 
বুলবুল - সাহিত্য মাসিক 

মূল্য - ৭৫ পয়স। 

সম্পাদক -- এস, এম সিরাজুল ইসলাম 

২, ওয়ালিউল্লা লেন, কটি - ১৬। 

চঙমান সাহিত্য পত্রিকা 

মূজ্য _ ৭৫ পয়সা 
সম্পাদক -_-সচ্চি্দানন্দ মণ্ডল 

ঠিকানা স্-কুডমুন, বধর্মান। 

অভিযান - বিজ্ঞান পত্রিকা 

মুল্য ২৫ পয়সা 

সম্পাদক -_ মধুস্দন সিংহ 

ঠি্গানা _ অভিষান, বৈঁচি, হ.গলী। 

দু ষ 

এপান্ধ বংলা মাসিক পাত্রকা 

ম.ল্য-- ১ টাকা 

যুগ্ম-সম্পাদক - আশিস চক্রবন্তণ ও 

শুভেজ্বলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঠিকানা - এপার বা'জা ১১ এ, বঙ্ধিম 

চ্যাটাজশ প্রীট, কঙ্গি; ১৯ 

লালটিপ - গল্প মাসিক 

সম্পাদক - শামস,ল হক হায় 

৯০, স্থরিশ দও লেন, নন্দনকনন 

চট্টগ্রাম, বা'লাদেশ। 

যোগেশ্বর- ট্ত্রমাসিক 

সম্পাদক - স্ব'মী বিজ্ঞানানন্দ সরম্যতী 

ঠিকানা _ শোভনা প্্িণ্টাস+ 

৮, ইগ্ডিয়ান মিরর দ্বীট, 

কলিকাড1 -_- ১৩ 

মাস্ুবকে সাহায্য কর কিন্তু তাদের হীনবায করো ন। মানুবকে পথ দেখাও, 

শিক্ষা দাও কিন্তু দেখে। তাদের কম” প্রবথত/নার সামর্থ), ভাদেন। স্বকীয়ত। যেশ 

অক্ষর থাকে । সকগকে তোমার [স্জ্ের মধ্যে তুলে নাও কিগ পাঁরবতে” দাও 

ভাগের প্রত্যেকের আপন আপন পুণ ঢেবহ। 

ঝি অগাবন্ন 

পান্তা দেবন।থ 

ধু দিশারী, ভিশিই গুক। 

সংগ্রাহক” ৬৯২৯ 

একাজ যান করতে পা রণ”, তশিই 



অজব ৮ মিতা সংবাদ 

' শাস্তি দেবী অর্ছন, শ্রতিযোশিতা 
€ বিষয় - জাতীয় 'ক্ষী ময় ) 

প্রথম পুরস্কার বি ৬৬৩৫ তপন দাশগুপ্ত । 

জীবন বাআার মাঝে মাঝে জআগন্ের অচেনা যছজ খেকে আটে আপন 

মানুষের দূতী হার দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে বার়। না ডাকতেই 

শেষকালে এক দিন ডেকে আম পাওয়া বায় আ। চলে যেতে যেতে 

বেচে থাকার চাঙদ্দরটার উপরে ক.জ কাট! কাজের পাড় বদিষে দেয়। 

““*রবীজ্রনাথ 

সংগ্রাহক". বি ৫৩১২ অভীন তৌধুরী । বাক 



[]]] তিনিও এ 

ইল মি ৯ 

স্রলোকে ইন্দ্র পতন 
( লিলিমিতার ১৩৫ স্যার 

প্রকাঁশিতের পর) 

ঝ্েঠ সরোদী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খার 

নলীত সাধন! সম্বক্ধে কিছু পুর্ণাঙ্গ বিবরণ 

লিপিমিতা ১ঙশ বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় 

ধারাখাহিকভাবে প্রকাশ কর হযেছে। 

এই র6নাটির স্ুচনায় সামান্য কিছু ভূমিক। 
দেওয়। উচিত ছিল । অগপ্রাসাজ্িক বা 

বাল্য বোধে তা দেওয়। ছয় নি। সম্পত্তি 
ওপ্টাদজীয় কযেফগ্ুন ভক্ত মিত ভাই পত্ডের 

শুশ্থের অমণার্থ ছল £-” খালাছেব পরলোক 

লিপি ১৪ - ২ ১১৩ 

( শ্রীক্মাশিস গাঙ্জ.লী কতৃর্ক গৃহীত । ) 



বিশ্বদূতের আসরে 

জীবনী 

এমনকি 

নিজযুখে ভার 

গমনের পর বন প্ত্রস্পত্রিকায তায় 

বিস্তৃত ভাষে প্রকাশিত হয়েছে। 

পৌত্ড আশিস খাঁর কাছে 
যে আত্মকাহিনী শুনিয়ে পিয়েছেগ ভা এক 

প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে 

প্রকাশিত হয়েছে। সুতবাং বিশ্বদূতের 

আলরে এ একই বিষয় বস্তন্ধ পুনরাবৃত্ভির 

সাথকন্ত। কোখায়। 

মিভা ভাইদের আপনি উপেক্ষণীয় নয়। 

প্রথমেই হলে রাখি, বিশ্বদূত চবিত-চখণ বা 

পুনজাবৃত্িত ঘোর বিঝোধী। যে কোন 

বিষয় রচশাকালে তথ্যন্ঠি হতে হঙ্গে 

অকংস্থল ও ঘটনাবলী দিনপজীর পুনরুচভখ 
আবম । 

ইন্ডিহাস, ভূগোল, ভ্রসণ কাছিনী ও 
জীবনী »চনায় বিশ্বস্ত ও প্রমাণিত তথ্য- 

গুলির পুন্রুত্রেথ করতেই হয়। কিস্তু তত্ব 

পরিবেশনাক বিভিন্ন ল্লেখকেছ পৃথক পৃথক 

দৃটিভঙ্গি প্রকাশ পায়। কালিদাস বিদ্যা" 
পতি, গ্যয়েট, শীলার, সেক্সশীয়ার, ব্রাউন 

রবীআনাথ প্রমুখ মশীবীগের অসংখ্য জীবনী 
প্রকাশিত হড়েছে ও হচ্ছে। জাঙর্ণানীর 

বিখ্যাত সঙজীতন্ত ও ন্ুুএকাজ বিঠোফৈনের 
জীবনা গ্রন্থ বিভির দেশে বিভিন্ন ভাবায় 

হাজার জঞ্রিক্রয কনে গেছে । এই কিছু- 

ধিন আগে বিশ্ববিশ্রুত্ত চিত্রকর পিকাচসা 

মানবলীগা সংবন্ণণ করেন। ইতিমধ্যে স্পেনে 

ও ফ্াান্সে তাঁর শতাধিক জীবনী গ্রন্থ 

থ্রক?গিত হয়ে গেছে। 

যিনি একই মণীষীন্ত একাধিক্ত ভীবমী- 
গ্রন্থ পাঠ করেছেন, ভিনি নিশ্চয়ই একে 
সঙ্গে অপরের পার্থকাটুকু অনুধাঘণ করাত 
সক্ষম হয়েছেন । ওস্কাছ আলাউদ্দিন খার 

সঙ্জীভত সাধনা ক্ষেত্রে এত বিরাট যে, 

কষেকখানি পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি ভৃগ্তে 

ভার পুরণণভা দান কয়া অসস্ভব। 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তার অসংখ্য 

ভক্ত ও শিষ্য সত্বেও ভার ভিরোধান 

বার্ষিকী ঘুরে আসবার সময় হয়ে এক্স 

অথচ সার সঙ্গীত সাধন! নিষে একথা নিও 

পৃর্ণাজ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ পেল না। 

তানসেন থেকে লক করে বিধু, দিগন্বর 

পণ্ডিত ওক্কাতনাথ ঠাকুর পর্যন্ত প্রত্যেকে 

সঙ্গীত সাধক ছিলেন| কিন্তু থা সাহেবের 

সাধনা তৃলনাবিহীন । 

এবাবে আযম হঘে আসঙ ভূমিক!। 

ভূখি্কা আর কিছু নয়, শুধু আডীতের 

স্মৃতিচারণ 'অরথ৭ৎ ওজ্ভাদজীর সংস্পর্শে আমি 

(ক ভাবে এলাম এবং তর জীবনের খুটি- 

নাটি জানবার সৌভাগ্য কি ভাবে অর্জন 

১১৪ 



বিশ্বদৃতের আসরে 

করি তারই পংক্গিগ্ত ইতিহাল। 

প্রথমেই বলে রাখি গাইয়ে 
আমি নই তবে বাগ-রাগিনীর 
ওত্।দ ও লণ্ডত লমাগঙ গান-বাজনা 
আসরে হাজির হবার আন্য যে কেই 
হোক একটু অবসর করে নিতাম । শুধু 
গান বাজ” শোনাই নয়, এর বঙ্গে আর 
একটা সথেত বিষয় [ছ্িজ এই যে, মঞ্জলি- 
সের শেষে পণ্ডিত ও গওন্ডাঙের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 

বাজিয়ে 

অন্ভুতাগী। 

আলাপ কর ও তাদের পিদ্ধিঙ্গাভের 
গোপন কথা জেনে নেগয়া। অনেকেই 
হয়ত জানেন আমি একজন সাংবাঙছ্গিক। 
সভর1ং সংবাদের ক্ষেত্রে একস একট। 
বিশষ সাথণনকত। আছে। বলতে বাধা 
নেই ধন জ্গানী গুণীর সাধনার গোপন 
চাবিকাঠি সন্ধান প্রাবার সৌভাগা আমার 
হয়েছে । কিন্ত খা সাছেবের একনিষ্ঠ 
সাধন! আমাকে মুখ ও বিমূঢ় করেছে। 

প্রথমে তার নাম শুনি বিদ্রোহী কৰি 
কাজী নজরুল ইসলামের সুখে ভার বাড়ীতে । 
তখন কাজীঙদা থাকতেন এন্টালি এলাকায় 
পাণধাগান লেনেন্ড বাড়ীতে । সেখানে বেজ। 
৯/১০টা থেকে ১১/১২ট। পর্যস্ত বেশ জমাটি 
অ।ড্ডা বসত। ভার শষ ও তক্ত 
মণেকেই এলে জুটতেন এবং গান, আবৃতি 

খোসগলপ ইত্যাদি চলতে।। ফাঁকে ফাকে 
প্রমীলার্দ (কাজীঙ্গার স্ত্রী) চা ও পান 
পাঠিয়ে মজঙিলের মেজাজ আরও ঢডিয়ে 
দিতেন। মাঝে মাঝে এই আপলরে ভার 
স্বহ.স্ত প্রস্তুত সেউয়ের পায়েল আমাদের 

রালনাকে পুনঝাগমনে প্রল,্ধ করত। 

এইরকম এক আড্ডায় কাজীদা ভার 
নতুন রডিভত একটি গান গেয়ে শোনালেন। 

গানের কয়েকটি কলি আজও আমার কানে 
সব ভোলে-_. 

১. 

টলমল টলমল পদ ভয়ে 

বীর়দল চলে লময়ে 

খরধার ত্ৃরবার কটাতে দোলে 

ঝনন রণন ঝন ডস্কা বোলে 

দেয় আশিস ও স্ুঘ” সুম্স করে ইত্যাঙ্গি। 

এই গানটি তখমকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 

“স্বাধীনভাজ”' প্রকাশিত হয়েছিল। গ্াাইবার 

পর কাজীদ। হারমোনিয়ামটা কোলের কাছ 

থেকে সন্বিয়ে পিয়ে উপস্থিত সকঙের 

মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন কেমন লাগল ভোমাদের। আমন! 

সমত্বন্ে বললাম চমৎকার; চমতকার! 

একটু থেম আমি বললাম” আমাদের 
ঠসন্যবাছিনী ষর্দি কোনদিন শত্রুর বিরুদ্ধে 

১১৪ 



বিশ্বদৃতের আসরে 

হ্বাধীনত! লাভের জন্য সম্মুখ লমরে অবতীণ” 
হয়, তবে তাদের এগিয়ে যাবার পয়লা 

নম্বর গাব হবে এটি । কাজীদা হেসে 
বলজেন--যদিও গানেয় সব দিয়েছি আমি 

কিস্তি বাঞুন। দিয়েছেন আর একজন। 

হন তো তোমরা অনেকে ভার নাম এখনও 

শোননি। তিনি একজন মস্তবড় সাধক ও 

সঙ্গীত বিশারদ. । আমরা কৌতুহল দৃষ্টিতে 
ভার দিকে তাকালাম । তিনি একট, 

থেমে বলেন _ সেই শ্রেঠ গুণী হলেন 
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খ'!। বাড়ি ব্রিপুরায়। 

আমার শ্বশুর বাড়ি কুমিলায় শুনে ভিনি 

আমাকে জড়িয়ে ধরলেন । তারপর গান 

বাজনার ফাকে ফাকে চললো আলাপ 

আল্গোচন1। ভার সামনেই গেয়ে শোনা- 

লাম এ নতৃন গানটি । শোনবার পর 
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেহছালায় এ 
গানটিকে আমার স.রে বাজাতে লাগলেন 

বটেকিন্তু ভাতে ব্যঞ্জন। দিলেন অন্তত। 
গানটি প্রাণবন্ত ছয়ে উঠল । 

কাজীদার মুখে খা! সাছেবের প্রশংস! 
শুনে তার সঙ্গে আলাপের ইচ্চে তখন 
থেকে প্রবল হয়ে উঠস। সার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ আলাপের পূর্বে আরেকটি ঘটন। 
ঘটোছল। এলবাট” হলে সেদিন ছিল 
আছ্ধের দিলীপ কুমার রায়ের সম্বর্ধন। 

সভা। সেই সভায় দিলীপ কুমাম্ রায়কে 
নবহীপের পণ্ডিত সমাজ এক বিশেষ 

উপাধি প্রদানের দ্বার! লশ্মানিত করেন। 

অন্থষ্টান্টিকে সব্শংগ ল্ুন্দঘ করবার 
জন্য ওভ্ভতাদজীর মধ্যম ভ্রাতা আপ্তাব- 

উদ্দিন সাছেব ও বিখ্যাত কমিক গাইতে 

ভ্রীনলিনী ঝাম্ত সরকারকে উপস্থিত কর 

হয়ে ছিল। 

উপাধি বিভরণ ও বত্তুঙাদির পর দিলীপ 

কুমার খান তিনেক মীরাবাঈয়ে॥ ভজন 

গাইলেন । 

তারপর শুরু হুল যন্ত্র সংগীতের শ্রেষ্ঠ 
গুণী আপ্তাবউদ্দিনের অনুষ্ঠান। ছিপ, 

ছিপে দীর্ঘ খু দেহ, পায়ে কালী মায়ের 

নামান্ধিত চাদর জড়ান, ভার ঢারপাশে 

৮১০ রকমেন্ছ বাদ্য যন্ত্র শোভা পাচ্ছিল। 

বাদ্য যন্ত্রগুলির উপর তায় যে কি অসা- 

মান্য অধিকার অল্প সময়ের মংধ্য তার 

পরিচয় পেলাম। 

প্রথমেই তিনি হারমোনিয়াম টেনে 

আংগুল দিয়ে বাজাতে শুর করলেন। 

পরিচিত গানের সুর বাজাতে লাগলেন 

মনে হল। গানের কলি গুলি যেন স্গঃ 

হয়ে উঠছিল। 
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বিশ্বদুতের আসছে 

এক্স পর তিনি গঙ্গ বাজাতে শুক 

করেন ছাতের কনুই ছয়ে জীভ টিপে। 
প্রত্যেক শ্রোডা বিশ্মিত ও মুগ্ধ তারপর 

বাশিতে কীননেত ম্ব্ব তভোজেন। নিমেষে 

সকলের মন জয় করে নিঙেন। শেষে 

বাশিটিকে মুখ থেকে বার করে নিয়ে 

নাক লিয়ে বাজাতে লাগলেন। তা আরও 

আরও চমত্কার। মধুর, 

এমনি ভাবে ভামডা, তার ইভ্যানদি যত 

প্রকার যনত্র চিজ বিভিন্ন উপায়ে 

বাজিয়ে শ্রোতবর্গকে মোহিগ্ত ভারে দিলেন। 

অনুষ্ঠান শেষ বিশ্রাম কালি 

সঙ্গ আলাপ করতে । তার মুখ শুনলাম 

গেঙাম তর 

কন্ষি ভ্রতা আলাউদ্দীন খার সঙ্গীত 

সাধশান্র কিছু কিছু চমকপ্রদ ইতিহাস। 

আমান মন থা সাছেবক়ে দেখবার জন্য 

আকুল হয উঠল। আমি ল,মযোগ খুজতে 

লাগগাম। 

ওক্তাদজীর প্রথম দর্শন করি 

ইন্চনিভানলিটি ইন্গিটিউট হুলে। পণ্ডিত 

বিযুঃ দিগম্বয়ের ভজন এবং 

ওত্ভা্দ এনায়ে হোলেন থার বিখ্যাত 

সেতার বাদন এই হলেই প্রথম শুনি । 

জাভ 

মলমাতান 

খুব কন্ভতবঘ সেদিন ছিজ শনবারের রাত। 

শ্রেোস্তার সংখ্য। হবে আট শতের মত। 

পিপি ১৪-২ 

রাত দশটার কিছু পরে শুরু হজ ওভ্তাছ 
আলাউদ্দীন খাঁর সয়োদ। ভায়ের বুকে 

বেজে উঠল যেন জমে থাকা কত দিনের 

বির মিজন. ও বিচ্ছেদের প্রলাপ, আলাপ 
ও বিল্লাপ। ওকে বাজান বলে না, নান! 

ঢংয়ে নান্না সরে ওর যেন স্পটু কথ। বলে 

চলেছে । কখনও মধুর, কখনও তীব্র, কখনও 

ক্ষীণ, কখনও ব! শুধু শূন্যে মিলিয়ে যাওয়। 
লস রেশের ল্ুৃ্সতর অপ,.বপন, | ইন্্ি- 

টিউটের [নিয়ম ছিল রাস ১২টার পর 

হলে আন কোন অনুষ্ঠান যেন চলতে 

দেওয়া না হয়) কিন্তু সরোদ তার 

প্রাণ জঙ্ে থাকা সবকিছ, শ্রোভাদের কানে 

ঢেলে দিতে চায় বন্যার প্লাবনের মত। 

১২টা বাজতেই সতর্ক সংকেতের জন্য 

হলের আলোগুলো ছু-এক মুহ,ত থেমে 

থেমে নিততে জ্বলতে লাগল । এইভাবে 

৫ মিনিট অন্তর তিনবার অনুষ্ঠানকারাদের 

লংকেত জানান হল । [স্ত সেদ্দকে কারুত্ব 

কোন ভ্রুক্ষেপ নেই । মন হচ্ছিল এক নিগ্ান্" 

বান সাধক একা গ্রমনে স,রেব সাধনা করে 

চলেছেন। বিরাট মন্দির গভভেে। জনমানব 

শুন্ত। এই [বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলের প্রতিটি 

মানুষ যেন মন্দিরের দেয়াল সংলয় বোব! 

প্রস্থর খণ্ড । 

ভাজল রাড প্রায় সাধনার সমাধ 



বিশ্বদৃক্ে্র আলরে 

ছেড়ট! নাগাদ। খা সাহেব বাজন! শেষ 
করে যখন তার যন্ভব্রটিকে পরম যত্বে 
বাক্স বন্দী করছেন তখন সনের নেশার 
বুদ হয়ে বসে থাকা সমস্ত প্োতৃমগ্ুঙের 
সম্বিত ফিরে এল। তারপর শুরু হুল 

তারিফের পালা । পাচ মিদ্দিট ধরে হাত- 

তালি আর থামতে চায়না । সেদিন খ"! 
সাছেরবকে বিরক্ত করতে আর ভঞগুসা 

পেলাম না । এক শিষ্োর কাছ থেকে তার 

আস্তানার ঠিকানাট। নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। 

বেল্লা ১০্টা নাগাত ভার 

আস্তানায় হার্জির হলাম। দোতলাবর্র এক 

বড় ঘগ্ে তার বসবাসের ব)বস্থা 

হয়েছে |! ঘবে ঢুকেই ভার ধশন পেলাম। 
স,ঠাম দেহ, সৌম্য বদন, প্রশান্ত দৃষ্টি, 
ইনকি দাড়ি, কেশবিরল মাথ।। শিষ্য ও 
ভক্তরা তকে ঘিরে বসে আছেন। আমি 

শিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম! থা 

পরদিন 

কছু। 

সাহেব গত যাতে বাজানো রাগ লিল 

আলাপ কমা হলেন। 

সঙ্গীত ভালবাসি সত্য কিন্ত রাগ- 

রাপিণীর পাকা সব সময় ধৰতে 

পারি না । গতযাত্রে বাছন। আমার ভাগ 

লেগেছিল ঠিই কিস্তি আলাপের স.হ ঠিক 

বুঝতে পি নি, সুতরাং এই আলোচনায় 

আমারও কিছ, কৌতুহল ছিল! তার 

ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে একজন নবধগতকে 
যোগদান করতে দেখে আমার দিকে 
ৰাঝেকের জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পুনয়ায় 
আলাল চালিয়ে ষেতে লাগলেন। 

সরোদে 

মল্লার চৌরঙও। 

তিন ভার 

বোঝাচ্ছিলেন। 

শুধু, 
ঞবং 

গত - রাত্রি তিনি 

বাজিয়ে ছিলেন নট 

চৌরঙ অর্থে চতুরঙ্গ । 
সহজ সাবলিল ভাষায় 

নট মল্লার, মেথি মল্লার ও 

মল্লারের মধ্যে তফাৎ কি 

কোথায়। 

ভার 

হলবার 

বিষয়কে আত 

দেখার ক্ষমত। 

দেবের এই 

উচ্চারণ খাটি পূর্ব বাংলার, 

ভঙ্গিমা গ্রাম) । কিন্তু কঠিন 

সাধারণ সহজ ভাবে বুঝিয়ে 

অভ । শুনেছি রামকুষ 

ক্ষমতা ছিল। বন কঠিন 

দশদিক তত্ব তিথি তার ভক্তদের মনের 

মধ্যে সহজ সরল গ্রাম্য ভাষার মাধ্যমে 

(গথ দিতে পারতেন অনায়াসে । ওস্তাদ- 

ব্টীর বিশ্লেষণী শক্তি আমাকে মুগ্ধ কঞ্েছিল 

রাগ-রাগিনীর বিশেষভাবে! তিনি যেন 

খস্যঃস্থজে প্রবেশ করে তাদেখ রূপ, ঝস, 

মধুগন্ধ, স্পর্শ সমস্ত এশ্বরবধ পরম হতে 

হ।াহরণ করে অন্তরে অন্তরে সঞ্চয় কণে 

০েখেোছেন। 

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রাগ-রাগিণীর 



বিশ্বদৃত্ধের আসরে 

আজোচনায় ছেদ পযছজ। হ-একজন ছাড়া 
অধিকাংশ ভক্ত প্রস্থান করজেন। পতিচয় 

সূত্রে তিনি যখন জাননে পারঙেন আমি 
একজন সাংবাদিক তখন তিনি একটু 

সঙ্কক সচকিত হয়ে উঠলেন । পরক্ষণে 

যখন জানত পাখঙলেন আমার বাড়ি 

ভ্রিপুরা জেলায় তখন নির্জের ছেলের মত 

সঙ্গেছে আমাকে টেনে নিয়ে ভার 

পাশটিতে বলালেন এবং আপনি সম্বোধন 

ভূমিতে পঠ্ণত ছুল। ত্রিপুরা জেলা ও 

ত্রিপুরা ঘ্াজ্য এক না হলেও পাশাপাশি। 

ভিনি ত্রিপুর1 রাজ্যের অধিবাসী । তাতে 

কি হয়েছে ত্রপুরা নামটাই ভার 

স।য়.মগুলের রক্তে দেশাতবোধের 6।ঞ%ল্য 

এনে দেয়। প্রান ১২টা পর্বস্ত দেশের ও 

তার শিজের সঙ্গীত সাধনার অনেক কথাই 

সনি 

বললেন। আমি ছিলাম মন্ত্র মুদ্ধ আ্োতা 
ভান বক্ত।। 

সেদিনকার মত খুশি মনে বিদায় 
নিলাম । আনসবার সময় জানিয়েছিলেন 

আরো ছদিন এ আস্তানায় তিনি থাকবেন। 
কিন্ত শেষ দিন দেখা করতে গিয়ে 

তার দেখা পাইনি। জরুরী ভার 
তিনি রামপুর চলে গিয়েছেন। 

আর 

পেয়ে 

তার 

কনফারেন্দের 
এই সময় শ্যামবাজারের বৃন্দাবন 

পাজ লেনে বন্ধবর কমা্যোগা রায়ের 

বাড়ীর বৈঠকখানায়। আটিঈ এসোলি- 

যেশন নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্তা গড়ে 

উঠেছিল । এই এলোলিয়েশনে গাইকে 

বাছিজে সাহিত্যিক ভিত্রশিল্রী। অভিনেতা 

প্রভৃতি অনেকেই যোগদান করতেন। 

এব শ্্ায় বন্ধর তিনেক পর 

সাক্ষাৎ পাই এক মিউথ্জিক 
আলরে। 

গাইল়ে বাদিত়েদের মধ্যে এসেছিলেন 

ৰ! আসতেন, সবণ্্রী নারায়ণ রাও ব্যাস, 

বিনায়্ক আ্ঞাও পটবদ্ধন, মুস্তাক আলি 

খ।। ঠুংরি গাইয়ে অনাথ বস্থ প্রভূত 
আঁকে অনেকে। সাহিত্যিকঙছের মধ্যে 

আসতেন লব্শ্রী প্রমথ চৌধুরী (বীরবল ) 
সরল দেবী চৌধুরাপী, কাজী নজরুল ইস- 
লাম, উপক্দ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (উপীন্দ।) 

সঞ্জনী কান্ত দাস, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 

অতুল দাস গুপ্ত ( রঙ্গনাথ) প্রভুতি। 

অভিনেতাদের মধো আসতেন, যোগেশ 

চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাহুভী, রবিরায়, পাহাভী 
সান্যাল, প্রভূতভি। চিত্র শিল্পা যামিনী 

ঝায়। অবধিপ্দ হম, যাতকর হুর্গ। বাবু, 

বাদপ বাবু ইত্যাদি খআরে! অনেকে। 

লেখক ঢিল এই এলোছিয়েসনের সম্পাদক । 

গম্াদজীকে আমি এক্বার এই এসো- 

চর 



বিশ্বদূতের আসরে 

শিয়েসানে আনবার সৌভাগ্য অজণন করি। 
এই ধৈঠকে তাঁর সঙ্গীত সাধনার বনু 

কথা শোনবার ন্যোগ আমার হয়। 

এইবার বলবে! ভার সঙ্গে আমার শেষ 

১৯৩৫ থাঁষ্টাব্ষে যখন তিনি 

সঙ্গে কডার কনে 

দেখার কথা! । 

উদয় শংকরের দলের 

মাত্র এক বৎলরের জন্য নত্যর সঙ্গে বৃন্দ- 

বাদনের ব্যবস্থাপনায় পাশ্চাত্য দেশে যান, 

সেই সময় যাত্রাঝ প্র।কালে ঘিশেষ কারণ 

তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি । এই 

কারণের সঙ্গে একটি করুণ কাহিনী জডিয় 

আছে। আমার সমসাময়িক যে কয়জন 

সংগীত রল গ্রহণে আগ্রহী, ভারা অনেকেই 

হয়তে। হরেন ঘোষকে চিনতে পারৰেন। 

ফন্ন থেকে ন.ত্যসজী হিসেবে লিমাক্িকে 

নিয়ে বখন উদয় শংকর কলকাতার দ্িউ 

এস্পায়ারে প্রথম প্রার্শনী দেখান, ভার 

লমস্ত ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হরেন ঘেষ। 

সেই সময় তার মত প্রথম শ্রেণীর 

ইস্পেসারিয়ে। আর ছিলনা । ইনি ক্রন্া- 
দেশ থে'ক শ্রেষ্ঠ নতণ্কী শিজ্া তান্চিকে 
ও উডিষযা থেক সেরাই কেল্লা 

ভারতবাসীর সামনে হাজির করে সকঙ্সকে 

চমতকুত করে দেন। 

খর বিষয় এই যে আমাদর এই 
সবজন শর্ধয় ও মামার পরম বন্ধু হরেন 

নঙ্যকে 

ঘোষ গত সামগ্ররদদারিক দাজায় হত্যার 

নিষ্ঠরতম শিকার হয়েছিলেন! হত্যার 
তিনদিন পর পার্ক সার্কাসের ময়দানে এক 

স,.টকেসের মধ্যে বছুথণ্ডে খণ্ডিত দেহাধশেষ 

পাওয়া যায়| 

চৌরঙ্গীর বিখ)াত ফটোর বোর্ঁ এগ 

শেফাডড থেকে কষেক পা দুর ক্যালকাটা 

অটেসোবাইল ঠ্রোরস. | আসলে গুটি স্িল 

হয়েন ঘোষের আডডাথখান্বা। কোলকাতার 

দক্ষিণ পাড়ান্ যত এাণ্ষ্টোক্রেটিক, 

লোসাইটির আজদরেলদের আসর। অবশ্য 

চনোপুটিরাও সময় সময় 

কত্ত পেত] এই সময় থেকে 

'নাচথপ? নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত 
হত্ত। এতে সংগীত, অভিনয়, নৃত্য প্রভূত 

চারঃকঙগার আলোচন। করা হত । বইটি 

ছিল চার পাতার, মূল্য মাত্র এক পয়সা। 

ঘআমানস এত 

গুখ্ান 

যাবতীন্ত খরচা 

ঘোষ। কিন্তু পঞ্জিকার 

কোথ।ও ভার নাম না থাকায় অনেকেই 

জানতেন না যে এইট পত্জিক'টি তার। 

এও সম্পাদক ছিলেন কৃষার হেমেন্দ্রনাথ রায়। 

এই পাত্রকা প্রকাশের 

চালাতেন হরেন 

শিশু সাহিত্য ও লংগীতভ রচনায় ইনি 

ছিলেন পিদ্ধ হস্ত। 

কলকাতায় উর্ঘর শংকরের নত 

৯৭৭ 



বিশবরৃতেন্র আসরে 

গনুষ্ঠাদে বৃন্ববাঙ্গ্ের জত্বাবধান করে, 

ছিলেন ওস্ভাদজীর শ্থযোগ্য শিষা ভিমিল 
বরণ | এবারে ভার পড় খোদ গুরুর 
উপর। এই সমঝ খা সাহেবের জীবনালেখা 

রচনায় জনা শ্রীযুক্ত ঘোষ আমাকে 
অনুরোধ জানালেন । রনাটি ধারাবাহিক 

ভাবে প্রকাশ করা হবে 'নাচঘকে'। 

কতখ।নি লাথনা করলে সঙ্গীতে অধিকার 
জন্মায় ভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওত্ডাদ আলাউ দান 
খা। এই আদর্শের দৃষ্টাস্তকে সবলাধারণের 
সামনে তুলে ধরার আগ্রহ খা সাহেবের 

সঙ্গে আলাপের পন্ব থেকেই আমার 

হয়েছিল । শ্রীযুক্ত ঘোষের কাঙ্ছ থেকে 
আমন্ত্রণ পেয়ে খুশীতে মন ভরে উঠল। 

মাইহার থেকে ভিনি কলকাতায় 
এসেছেন উদয় শংকরের দলে যোগ 

জন্য । জোডাসাকোর সিঙ্গি বাজারে 
লালানাবুর বৈঠকথানাঞ্ড ভাবত সাক্ষাৎ 
পেলাম! লাঙ্গাবাবু ওরফে শ্্রী্থামোদর 
খাল্লা। আল বেঞ্জল মিউাঞ্জক কনফারেন্সের 
প্রধান হোতা ছিলেন। ওভ্তাদজী তখন 
পো তব কোঠায় পা দিগ্েছেন। 

ঢলে 

দেবার 

স্মৃতি প্রখর, দৃষ্টি সাদা । সভরাং হ:খ 
কথ্টে ভয়া অতীত দিনগুলির ম্মুতিচারণ 
আমার মানসপটে নিখুঙ্তাবে ফুটে উঠল। 

লিপি ১৪-২ 

তার জীবনী প্রকাশের অস্থামতি নিদ্বে 
বিদায় জানিয়ে ভারাক্রাস্ক হাগয়ে ফিরে 
এলাম | কিন্ত ছা সব বার্থ হয়ে গেল। 
কোন এক অনিবার্ধ কারণে *নাচঘর” বন্ধ 

হয়ে গেল। আর আমাকেও ছুটে আসতে 
হল দিত্তীতে বিশেষ কাজের ভার নিয়ে। 

এতদিন পর অবসর জীবনে হল 
হাতে ভার সম্বন্ধে কিছ, লিখতে বসেছি! 
গত দুই সংখ্যা ভার শৈশব সাধনার 
কিছ, অংশ প্রকাশ করা হয়েছে। হাকি- 
টুকু লিপিমিতার পরবতাঁ কয়েক সংখ্যায় 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ কর! হবে। 

এগিয়ে যাওয়া বয়স, অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠ- 
পোষক হলেও তারও খাতুক্রম আছে | এই 
থতুক্রম ধঙ্গা পড়ে দৃরিতে। শৈশবের 
চোথে আকা থাকে স্বপ্রের কাজল, তারুণ্যে 
থাকে কল্পনার আমেজ, যৌবনের দৃষ্টি 
রঙিন, সাদা চোখে দেখে পৌঁটেরা, 
বাদ্ধকোর দৃষ্টি ঘোলাটে আর পন্ম কালে 
লব তিমিরাচ্চন্ন। 

ওস্তাদজী যখন বার্দধকোর প্রান্ত ভাগে 

উপনীত, তার পৌত্র আশিল থকে সেই 
সময় ভ1র জীবন কাহিনী শুনিয়েছেন 

আর আমি যখন শুনেছি তন তিনি 

পৌঢ়ত্বে লবে পদ'্পণ করেছেন। ভখৰ 



বিশ্বদুতের আসছে 

তার দি সাদা, স্মতি প্রথর। তবে আশিস খঁকে বলা ওত্যাদলীর কথাগুলি 
ভর 

তর পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের ক্মভিজ্ঞতা শেষের দিকে উদ্ধত করে মেব। 

সম্বন্ধ জানব!র সংযোগ আমার আসেনি। 

তাই ভ্রমণের অংশটুকু কেবল শ্রীমান (ক্রমশঃ ) 

ভালোবাসায় জীব যখন কাদতে পারে, তখন সে অনেক উচুতে 

উঠে যায় 
নজরুল 

সংগ্রাহক - ৭১০৬ স্বপন ঘোষ। 

ঝড়ের মধ্যে নিশ্চল ভাৰে দাড়িয়ে থাক! চলে না। এখন পৃথিবী 

জুড়ে পরিবর্তনের ঝড় বইছে। কাল এবং জগৎ পিশ্চল নয়। 

পরিবর্তন জীবনের ধম | কেবল অতাত কিংবা বঙতণমানের দিকে 

ডাকিয়ে থাকলে ভাবীকালের সঙ্গে ভাল রেখে চলা যাবে না। 

-” জন, এফ, কেনেডি। 

সংগ্রাহক _- ৬৭৫০ প্রভাস কুমার শী। 
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ন্টোদার 

ভুরিভোজ 

অনন্ত কুমার বিশ্বাস। 

নৈনিষ্ভাল, ইউ, পি, 

বেল। ডিনটে নাগাদ সংবাদ পেলাম 
আমাদের ছুটোদা হাডী এসেছে । ছু-এক 
দিন বা ছ-এক মাল হয় পাক্কা ছয়টি 
বসর পন্থ। 'এমন নিরুদ্দি্ট কোন লোক 
ঘদ্দি ছয় বছর পর হঠাৎ এসে উপস্তিত 
হয়, সংবাদ শুনে কার না মন আনন্দে 
গদদ গদ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ম্ুটোদার 
সংবাদে আমাদের কয়েক বন্ধু আপনের 
সামা রইল ন| অমর, সমরেশ আর 

আমি | সেই হেলেপডা ছুপুর রোদে তিন 
জন প্রস্তুত হয়েছিলাম নুটোদাকে দেখতে 
যাওয়ার জন্য। 

1 

স্থুটোদার জন্য এত আগ্রহী হওয়ার 
কারণ আছে। আমরা যখন অষ্টম শ্রেণীর 
হাত্র। মুটোদা তখন আমাদের সন্তর্থ। 

আমাদের ক্লাসকে, কেবল আমাদের ক্লাপকে 

নয়, সমস্ত স্কলটিকে সে হালির তুফানে 

ভানয়ে দঙ। এমন মঞ্জার মজার কথা 

বলত যে, যে কোন ছাত্র বা শিক্ষক 

শুনলে না হেসে থাকতে পারত ন1। 

রাগের কথা হলেও তার ওপর কেউ রাগ 

করতে পারতেন না। 

সুটোদা ছিল একট, তোতল।। কথ 

বলতে গেলে অনেক কলরত করে ওৰে 

কথা সমাণ্ড করত। কষ্ট হলেও ক্লাসের 

ছাত্ররা তার চোখ মুখের ভি দেখে, এ 

গর গায়ে কমুইয়ের গুতা মেরে ছো হছে। 

কর হেসে উঠত | শিক্ষক একদিন বানান 

ভজিড্ঞাসা করলেন মুটোদাকে। নটবর! 

বানান করে। 'উৎকৃষ্টা। মুটোদা মুখ 
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সুটো দার 

চোঙ্ার মত করে আর করল- উ-. 

উ-উ-উ-উ-উ শ্”উ ত 

উৎ। কণ_- কি-কি - কি 

ক্রি _ কির-ই- ই-ই--' 

ম্থটোদার সেই উ উমার কির. কির, 

গকা শুনে আমাদের ভিতর ভঙক্ষণে হাসির 

গর গুঝাণি সরু হয়ে গেছে। কেউ 

হয়তো খিল, - থঞ্গ, হে।-হে। কে হেসে 

উঠল। শক্ষকের মনেও হাসির দমকা 

এসে জাগে । তিনি জাডঠ়ি দিয়ে ইশারা 

করে বলে উঠলেন_ তুমি বসো ন্টব4। 

'মার কষ্ট কঃ.ত হবে ন।। 

আর একদিনের ঘটনার কথা না বলে 

পারছিনে। প্র জষ্টম শ্রেণীতে গড়তে 

পড়তেই মুটোদার [বয়ে হয়ে বায়। অত 

জল বয়সে বিয়ে হবার কারণ হুল হার 

তোত.লামি রোগ । ম্টোঙ্গা পাচ ভাইয়ের 

ছোট । ভাইগ্া মনে করলো এই তোতা 

নটবর বড় হুকো ওকে 

না। তার থেকে ছোট থাকতে ওর 

ছেঞুয়া যাক । পাশের গ্রামের এ 

লোকের চাগ্িটি মেয়ে মাত। 

খাট /। ভগ্রলোক আনে কমান 

হলে র্দ কেউ গ্রহণ না করে 

মুশকিলে পড়তে হবে। 

কেউ মেয়ে দেখে 

বিয়ে 

ভদ্র 

বড়টি ঝানে 

মেসে বড 

তবে মহ! 

এখপ দেখে 

ভুরিভোজ 

শুনে ধর্দি বড় মেয়ে ব্যান্থিকে পাত্রস্থ কর! 

যায় তো মন্দ কি! খুঁজে খুঁজে শেষে 

নূটোদাকে পেলেন। দেখা দেখির পর 

এল বিয়ের দিন। হয়ধযাত্রী হিসাহে 

আমরা কদ্েকজন নিমন্ত্রণ পেলাম। 

বিয়ের দিন ন,টোদাকে নিয়ে যেয়ে বসঙ্গাম 

ছণাগনাতজায়। চারিদিকে লোক ভন্ভি। 

মেয়ে পুকষে বর দেখার জন) উকি ঝুকি 

মায়চছে। 

এদ্দিকে শুত্তজ্গ দেখে পুরাছিত আসনে 

এসে বসঙ্গেন। ডাক পডল 

ন,টোদার। ঝটপট কাজে সার। 

কিন্ত বিয়ে দেখতে যারা এসেছে, তাদের 

কাজের মনেত ইচ্ছ। ছেলের নাম পরিচয় 

জানার । ভারা সে স,মঘোগ করার পৃবেই 

পুরোছিড ঙাকে ডেকে বিয়ের আসনে 

বসিয়েছেন । তারপর আবম করে দিয়েছেন 

বিয়ের মন্ত্র। হঠাৎ এক জায়গায় বাধল 

লমস্য। | ন,টোদার ন্যাম, ৰাঝার নাম, 

ঠাকুরদার নামের প্রয়োজন । পুরোহিঙ 

জিজ্ঞালা করলেন ন,টোদার কাছে_ নিজের 

নাম কিবল? 

তারপর 

দঝকাও | 

আজ যায় কোথায় নটেদা আরও 

করেছে ন-ন-ন
-ন-- নো-নো- নো" 

কিস্ত আর কথা ফে:র না। লমভ্ত ছদনা- 
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ন.টোগার ভূপ্তিত্োজ 

তলার লোক অবাক ছয়ে ভুটেদার মুখের 
দিকে ভাকিয়ে আছে। এদিকে ম্ুটোদার 

এ ন-নন-নো-নো-নো- শক কর! 

দেখে ভার মেজেভাই সংগেজ্্র ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা আরস্ত করে দিয়েছে। 

ওদিকে নুটোদা তত সসম্পম ন-ন-নো 

নো করতে করতে শেষ পর্যন্ত নো- নো- 

ঈগট- নো-নো- নুট, পর্বস্ত যেয়ে আর 

দম ফিরাতে পাঞ্জেনি। গরিকে উপস্থিত 

একদল ছেলের তাই নিয়ে ছাসাহছালি 

জুড়ে দিয়েছে । নো-- নো" নট, 

নো-- নো-_ নট. | বরকতণ 

নিজের নাম জানেন না। হাসির পালা 

বয়ে যেত লাগল ছাদনা তলায় এ নো-_ 

নট নিয়ে। 

পুরোছিতকে অন্য একজন হুটোদ৷র 

নাম বলে দিলে তিনি কাজ আহ 

করলেন। পরে চুটোদ্দার থাবার নাম। 

তোমার বাধার নাম বল! মুটোদার 

বাবার নাম উপেন্র নাথ রায়। নটোগা 

আর কবে দিল । -»-উ উ - উ 

উ -. উঃ -. উঃ-- উঃ 

উপেন্রর আর হল 

পুরোছিভ মেয়ের 

সোমনাথ ! দেখ তো 

না। 

বাবাকে 

ভোমহ 

ভাব দেখে 

ডাকঙজেন-- 

জামাই,য়র 

কিছু হল নাকি? উঃ উঃ 
করছে কেন? 

আর বায় কোথায়। 

ছাদনা ভলাটি হো-হছো হাসিতে উড়ে 
যেতে লাগল । আমাদের তো পঞঙ্জা এবং 

হাসির চোটে পেট পযন্ত খিল জেগে 

গেল । 

সঙ্গে সঙ্গে লমত্ত 

তারপন্্ যাঙছোক করে 

গেল। সবাই ন,টোদাকে আর তার 
বউকে নিয়ে বাড়ী এলাম। তার কিছুদিন 

পয়েই ন,টোদ] নিরুদ্দেশ। ন,টোদায নাকি 

মেয়ে পছন্দ হছয়নি(। কানে কালা বলে 

ন,টোদা একদিন আমদের এসে বলল 
আমি এই কা- কা- কা" কা-লা 

নিয়ে খ- ঘ- ঘ- ঘ- 

করবো নি। তারপর ন,টোদদা কোথায় 

চলে বযায়। 

বিয়ে হয়ে 

হঠত মুটোদার এক 

চিঠি এসে হাজির হয় তাদের বাড়ীতে। 

ন,টোদ্দার মা লেই চিঠি নিষে যেয়ে 

আমাদের ক্রালে হাজর। আমরা 

দশম শ্রেণীর ছাত্র। ন,টোদাদের হাড়ী 

স্কুলের পাশেই। নুঞটাঙ্গার মা আমার 

কাছ চিঠি গ্রিয়ে বললেন-- এটা কার 

চিঠি বাধা পড়ে দেখন্ডো! আমার ন,টো 

তুই বছর পর 

তখন 
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ন,.টোদাছ ভুরিভোজ 

নিকেড়ে নাকি? 

চিঠিখানা নিয়ে পড়ে দেখি নটোদা 
লিখেছে । লিখেছে - “আমি যিনি! 
মরতে যেয়েও মরতে পারিনি। যমেক 
অরুচি বলে বেঁচে আছি। বয়েজ নেভিতে 
নাম দিয়ে এখন জাপানে আছি । আমার 
জন্যে কেউ যেন চোখ দিয়ে জেবুর রস 
ফেলো ঝা তালে চোখ অন্ধ হবে। 
আর কালা ঘোকে বলে! বেন আমাকে 
ছেড়ে অন্য কারুর গলায় মালা না পরায়। 
তার জন্যে আমার এই চাকুত্ি জুটছে। 
সেনা থাকলে আমি লমুদ্দরে ডব দেব।”. 

চিঠি পড়ে হাসি পেল আবার মননে 

অন্থুকস্পাঙ্ড জাগলো । ন,টোদার মা তখন 
আনন্দের সাগঞ্জে ভাসতে ভামতে বাড়া 
যেয়ে পাড় মাথায় করে তুললেন নটোদার 
জীবিত সংবাদ জানিয়ে। 

এর মাস পাচ ছয় পর কি একট, 
বেশী হবে । হঠাৎ ঘটল আর এক ঘটনা । 
সংবাদপত্রে সহসা একট! হৃঃসংবাদ পাওয়া 
গেল । তাতে লেখা ছিল- "আপন 
থেকে ভারতে আগমন রগ একটি জাহাঞ্জ 
সমুত্রে এক ডুবন্ত পাহাড়ে লেগে ভে্গ 
চৌচির হয়ে ডুবে গিয়েছে । যাত্রীদের 
এখণোও কোন লন্ধান পাওয়া যায় নি। 

লিপি ১৪ ২ ১২ 

ভবে বিভিন্ন দেশের অনসন্ধানকারীরা 
খোজ করছেন। 

এই সংবাদ প্রথম নটোদার মান 
কানে পৌছল। কাদতে কাদতে ফিট 
হয়ে পড়লেন। তিনি তারপর জ্ঞান ফিরলে 
হাউ হাউ কৰে আতর্নাদ করতে লাগলেন। 
হায় রে নটো হায়_ ঝ্েেন গেলি তোর 
ফু.ট। বাবার নায় হায়রে ন,টো ছাঝ__ 
কেন গেলি তোর ফটো বাবার নায় |...... 

আতন্যরে কাদতে শুনে আমজা ন্মলের 
প্রায় সব ছাত্র হ্লটে গেলাম ন.টোলাদের 
বাড়ীতে ব্যাপার ফি জানতে। কিন্তু 
নটেদার মার এ «হায়রে নটে। হায় 
কেন গেলি তোর ফটো বাবার নায়” | 

এ মৃয শুনে আমাদের অনেকে ডখন হাসতে 

শুর করে দিয়েছে! তাদের ভাব দেখে 
আমর মনেও তখন হুঃখের হাসি এসে 
গেল। ব্যাপাঞ্জ শুনে ফিয়ে আলতে আসতে 

অনেকে নটোদার মার সুরে সং করে 
নাকি স্বরে আরম্ড করে দিল- “হায়রে 
ছটো ছায়_ কেন গেলি তোর ফটো 
বাবার নায় -- হায়ছে। ুটো হায়-- 
কেন গেলি তোর ফটো বাবার নার। 

হ'খের বদলে সমস্ত স্বংলের ছাত্ররা এ- 



স্টোর 

ওকে -- গু” একে গুতে। 

ঙঈগাগল । 

মেরে হাতে 

সেই ময়ে যাওয়। হুটোদা ছ'বছর পর 

বাড়ী ফিরছে শুনে কায না তাকে দেখবার 

জনা আগ্রহ জাগে। অমর সরেশ 

আমি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। 

রোদের দাপট আর মানঙাম না। 

যেতে 

লাগল। 

আর 

তপুর 

কিন্তু 

মণে পড়তে 

দেশ ঘুরেছে। 

যেতে অনেক কথ। 

জ্ধটোরদদা আনেক 

অনেক ভাবা শিখেছে। 

পেয়ে অআফি9ার হয়েছে । হতমানে দিলীতে 

তার অফিস। মেখান থেকে 

এসেছে বাড়ীতে । সে কি আমাদের 

চিনতে পারষে? আমাঙগেছ সঙ্জে গরজ 

করে কথা বলবে কি? আমাদের মত 

ছে'দো ফেন্দো যার অফিলে সাক্ষাৎ 

করতে গেলে পারমিশনের প্রয়োজন 

এখন গু্রমোশন 

সকালে 

দেখে 

ছয় । 

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাৰতে 

এগিয়ে উলেছি। সহুলা ছ্ছটোদাদের বাড়ীর 

নিকটে যেতেক্ট দেখি স,টকেশ আর বেডিং 

কাদে হন হুল, করে এদিকে এগিয়ে 

আলছে ছ্ছটোঙদা। পিছনে হুটোদায় মা 

কদন্ডে কাদতে আপগছেন আর বলছেন-_- 

“ওরে ছুটো, ছুটো রে তুই কিরে আর়। 

ভুরিভোজ 

রাগ কষে বালনে যে স্ুটো, রাগ করে 

যাসনে। ফিরে আয়-- কি7ে আয়। 

আমাষ ঘাট হয়েছে তুই ফিরে আয়।” 

গদিকে পিছনে পিছনে আসছে তার 

বৌদিরা আর ছেলেমেয়েরা | এবং তাদের 
সঙ্গে সুটোঙগা!র বউও । 

দূর থেকে ব্যাপায় দেখে আমরা সবাই 

তো অবাক। একি? ন.টোরদ্দা সকালে 

আসতে না আসতেই হুপুরে আবার চলে 

যাচ্ছে কেন? আর অন্যক্াও বা তার 

পিছ, পিছু আসছে কেন? 

অমর আর স.রেশকে আসতে ইশারা 

করে খুব দ্রুত হেটে চঙ্লাম। মনে 

ভেবেছিলাম কাছে গেলেও ন্*টোদা 

আমাদের চিনতে পারধে না। কিস্ত দূর 

থেকে গেখেই ন,টোদা বলে উঠল-_ আয় 

আয় আ।জ ছব বছর পয় তো- তো- 

তোদ্দের সঙ্গে দ্যা” দ্যা" খা। 

সময় সংক্ষেপ বলে দেখ! কো1- কে” 

যার স.যোগ হয়নি। ফে-ম ন- 

অ।ছিল তোরা? কু- কু-শল তো? 

কথ! গুলির 

তার 

কাছে 

ভাল। 

ভঙ্গিতে বুঝলাম 

কথ] শেষ হতে 

যেয়ে পডল।ম। 

কিন্ত তোমার 

ন,£টাদার 

কিছুটা সেরেছে। 

ন। হতে আমর। 

বললাম আমরা 

১২৭ 
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এই অবন্থ/। কেম? একেবারে যোচকা 
কাথে ধুলো পায়ে লগ্ন? বৌ টৌ সমেত 
হ্ঃক্জি ও 

কা. 

অফিসের 

কা- 

কা" 

না। ও কা- 

ক।লাকে নেব না। 

ফেজে এসেছি তাই। 

হাঁ 

কাজ 

এট। কিন্ত ন.টোদার মনের কথা নয়। 
ভার মনের কথা বুঝগাম কিছুটা পয়ে। 
তাক মা আমাদের নিকট এসে পোঁছলে। 
ভিনি সেই পূর্বের ন্যায় কাদতে ক।দতে 
এলে স্থটোদদার ছা ধনে টানাটানি 
করে বলতে লাগলেন-_ ওয়ে ন.টাকে, 

তুই আমান লকফলের ছোট ছেলে। হয় 

বছর পয্সে বাড়ী এলি। আসনে না 
আসতে রাগ করে চলে গেলে আমি কি 

করে থাকবো । তুই ফিরে চল। 

আমি যাঝষো না! ল-ঙজাদারা 
আছে । ত.- তাদের নিয়ে থাকোগে যাও। 

ন।টোদার মা তাকে হাত ধরে 
টানাটানি করতে লাগলেন আর কেছে 
কেদে বলতে লাগজেন-_ তুই চল ন.টো, 
আমার ঘাট হয়েছে তুই চল। কিন্তু 
ম.টোদার এ একই কথা । আমি য.যাবো 
না । আমাকে কে কত আদর যতু করে 

তা বুঝতে বাকী নেই। আমি জার 

যাবো নাশ যাধো না'''"', 

-বলতে বলতে নটোগ্া শিশুর জ্যায় 
পবেগে ছাউ হাউ করে কান্সা ভুড় ছিল। 
আমরা ভার বন্ধু বাদ্ধবরা কানে আনি 
দেখেও তার এগুট,কু জঙ্জা বোধ হল না। 
ছোট ছেলের মত ফুলিয়ে ফ.পিয়ে কেঁছে 

চলল | আমরা দেখে তো জবাক। যে 
একজন মান্য গণ্য অফিসার, তার এমন 

ছেলেমানুষি ফারণ কি? নিশ্চয়ই কোন 

অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু আমরা 

ভার কিছু না বুঝে বোকার মত একবার 

ন.টেদার় বৌ এবং বৌদিছেত দিকে, 
একবার ন,মটোদার দিকে, একবার ন,.টোদ।র 
মায়ের দিকে তাকাতে লাগলাম। 

একট, বাদেই নুটোদার মা-ই সমস্যার 
সমাধান করলেন। বললেন_ তোমরা যখন 
এলেচ বাবারা, শোন আমার গোষব 

কোতায়। আমি না জানি নিকাপড়া, 

না গেচি দেশ বিদেশ! কথা কইতেও 

জানিনে। তুই শিকাপড়া জানিস। ক্ষোর 

জ্ঞান গম্যি আছে। তুই আমার উপর 
রাগ করে যষি ক্যানে? শোন ভোমরা 

ব্যাপারডা। ন.টো আজ ছয় বচ্চোর পর 
বাড়ী এয়েছে। সকালে এলি মুড় খেতি 

দিলাম। গ্তারপর বৌগার আম্মা কত্তি ন্ 
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দিয়ে আম্মি গেলাম আনতে | আয়ে পিটে 

সাত ভাড়াভাড়ি মাছ, মাংল, স্বাসের ডিম 

নালা করেটি। বাড়ীতে ছধের অভাৰ 

নেউ। ঢার-পাচটা যৌ। ডারস্পাচটা গাই 
আযান । ভাড়াভাডি তারা হয়ে এনে দিল। 

আামি ৫৭ পাতজাম। তারপর আমি নিছে 

গেল।ম তোকে থেতে দ্িতি। 

পেপাম থালায় করে দিলাম 

কচুর ডাটার চচ্চড়ি। তা দিয়ে দেখলাম 

তুই বেশ ভন্ত করে খেপি। পরে বল্লি - 

মা, আৰ “কুচ আছে? ম্বামি বলল!ম-__ 

একট কুন 

আছে । এনে দিঙগান ব্মাবার মেই কচ, 

শাক । ভা খেয়ে তুই আবার বন্ভি-_ 

মা ত্বার কুচ আচে? বঙ্গলাম আছে? 

আন্ে বল আমি মনে মনে ভাবতি 

নাগলাম--ন,টো দেশে দেশে ঘুরে বেভার়। 

যষেকে.ন অনেক ভাল ভাল খায়। কচ, 

শাক তো জবার খায় না। তাই বুঝি 

₹5, শাক তার ভাঙল জাগচে। তাই 
৯. 

বললাম - গাছে আছে না-- জনক আছে। 

রষ্ড খাবি? একই মে এন দিচ্ছি । 

আবাছো এন দিলাম কচ, শাক । লাতে 
চেল দিলাম বড বঝাটির এক বাটি। 
নে গা, কত থাধি খা । দ্িষে আবারো 
ভাবছে জাগলাম। ত। নাকিন হুল, 

স্বাম যে কই কমে মুটোর জান্টি মাচ, 

অ।ংস, ভিষ। দুধ, দৈ ঠয়েছর কয়েছি। 

ত। থুয়ে নূটো এতো কচু শাক খাচ্ছে 
কেন? ন,টোকে বিদেশী ভূতে থর়েছচে 
লাতিন? মাছ, মাংস খাবে ককোন? 

এই কথ! যেই বলতে যাবে! অমনি গ্েখি 

ন,টা হাতের তাত ঝেডে ফেলে উঠে 
বাগে গজ, গজ করতে করতে বেরিয়ে 

গেল | আমি এত ডাকতে জাগলাম। ওয়ে 

নট, নুটায়ে, তৃই উঠলি কেন? তোর 
জন্যি মাঙ্ছ* মাংস, মিটি, মিঠাই কত কি 
লেন্ধেছি। না থেয়ে উঠে গেপি কেন? 

গ্রে যা, ওরে নটো? আর নটো নেই। 

শান্শা ঘেগে নামা ঘর থেকে বেরিয়ে 

এল 1 আমি বেরিয়ে এসে দেখি ন,টো 

বোচক1 কাথে তত লময় আত্ত।য় বেরিয়ে 

পডেছে। আমি সেই থেকে ডাকতে 

ডাকতে অ সন্ধি, গবৃও ফিরবে না। এতে 

আমাক কি রোর হয়েছে ভোমর। বঙ্গ, 

বাবারা? 

স্কুটোদার মায়ের কথ! গুনে ্কুটোদার 

বৌদির! তলে মুচকি হাসতে 
শুর করে আমি তা দেখে 

»্যাপাঞ্টটা আন্ভুমান করে শিয়ে যেয়ে 

সুটোঙ্দার হাত ধরলাম । ভা লত্বেও 

ম্ুটোদ্া সেই কাল্লার সুনে বলে উঠল-_ 

ঘোমটার 

দয়েছ। 

খর 



ম.টোকার 

ই, ই, আমি কি কচু শাক চেয়েছিলান্র । 
আমি বলেছিলাম আর কুচ? মানে 
আর কিছু । হিন্দীতে হজে ফু ।' 

বঙগতি হয়তো? 

নটো নিকাপভা 

ওসা- মা- মা! 

আমি তো ভাবলাম 

শিকেছ্ে | দেশ বিদেশ বেড়ায়! 

ভাঙল কথা বলে। তাইতে! কচকে বুঝি 

সে কায়দা করে কুচ, বলতেছে । তাইতে 

কচ, শাক দিয়েছি ঘন ঘন। 

তুই রাগ করে যাষি? 

ভাজ 

তা না বলে 

যে কুচ, 

শুনে আমাদের 

নমটোদার রাগের 

অর্থ।ৎ কচু শাক তা 

পেটে ভিতর থেকে হানির দমকা ভেসে 

উঠল উপর দিকে! মনে মনে ভাবতে 

লাগলাম _ একজন অফিসার হয়েও 

ন,টোদার পেটট। আজ কচ, শাক খেয়ে 

ফলে ঢোল হয়ে উঠেছে! গলাটা ফুলে 
হয়েছে গৌদা পায়ের মত । আমি ন্ুটেোদাকে 

উদ্দেশ্য কৰে ঘললাম-- “কি হছে ন,টোন্গা, 

আর "'কুচ” খাবে নাকি? 

কারণ 

আমার কথ! শুন ন,টোদার রাগ কলা 

তো দূরের কথা, সে সো হো শবে হেলে 
উঠল । অন্যদিকে তাকিয়ে দেখঙাম তার 

যৌগ ছাসছে। তার বৌদির! হাসছে। 

আমাদের তো আর কথই নেই। এদিকে 

ভূদ্িভোজ 

ন,টোদা কোনফতে হালিটা কি্িত খাহিয়ে 

বলছে উঠগ-- দেখ ভাই, কোমর! ছার 

কিছু বজেোোজা কিদ্ত। ভাংহনে ছালতে 

হালতে আমা পেটের লব "কুচ? উঠে 

পড়ে যাবে। 

ন,্টা বাজে আবার ছো হো শ.ক 

হেসে উঠল । সেই সাঙ্গ পডে আমাদেরও 

পেটে খিল ধার গেজ। 

এরপর ন,টোদার হাত ধরে টাঙ্তে 

টাতে নিয়ে গেঙজ্গাম তাঙ্ের বাড়ীতে। 

এবং বিষয়টি নিয়ে বাডীতেও চঙ্গল হালির 

ধুম | গত বুঝলাম, ভাষা শিখে ক্ষেএর 

বিশেষে ব্যবছার করতে ন। জানলে, মাছ, 

মাংস, মিষ্টি মিঠাইয়ের বদলে কেবল “কচ, 

শাক থেরেই পেট ঢাক করে তুলতে হয়। 

আবার হয়তো কোৰ কোন ক্ষেত্র পিঠ৪- 

ফলে ঘেতে পারে। 

(ছোট গল্প প্রতিযোগিতার 

দ্বিতীর পুরস্কার প্রাপ্ত রন) 

১৩৭ 



মক্তি 

সারা দিন বৃঠি ঝরছে । বাতেও গার 
বিরাম নেই। একটানা কেঁদে চলেছে 
আকাশ। চারদিকে অন্ধন্চারের বন্যা। 
নারিকেল সারির মধ্যে জ্বগঞ্ছে একটি 
পেটেম্যাক্স। 

কু্জীরামন ভার প্রেয়লীর গলায় মালা 
দেয় | কোন অতিথি আসেনি। আসতে 
পারেনি এই পোড়া বুট্টির জন্য। আশ- 
পাশের বাড়ীর ঘ। ছু একজন এসোছল, 
তারা সাতলকালে বিদায় নিয়েছে। তরে 
এসেছে কুলীরামন। ভাগীরথী খাটের উপর 
চপ চাপ বসে আছে। বৃষ্টি ভেঞ্জা ঝ।জ, 
ফঙ্গ প্রাকার গন্ধ ভেলে আসছে জানালা 
দিয়ে। কুজীরামম ভাগীরখ'কে বলে__ 
তোমাকে দেখতে দারুণ লাগছে। কেন 
লাগছে জান? তুমি শ্যামলী বলে। 
ভাগিরথী টমকে উঠে। এভাবে কেউ 
তাকে কোন দিন্ন বলেনি। মঞ্জে মনে 
ভীষণ খুশী হুয়। যে গায়ের রং এজ জনা 
তার এতদিন বিয়ে হয়নি, মেই রং এক- 

স্জীঘন ভদ্র 

কেরালা 

জনের ভাল লেগেছে! পে আর কেউ 
নয় তার ব্বামীর। অনেক রাতে ভাগিয়থা 
শুনতে পার কোথায় যেন ঘুঘু পাখা 
একটানা করুণ সুরে কে.দ চলেছে। 

সকাল বেলায় কুপ্তরামন বিছানা ছাডতে 
চাইছে না। মা এসে হাক ডাক শুরু 
করে দিয়েছে । কাজে যাবার জন্য ভাড়া 
দিচ্ছে । কেন জানিনা আঙ্গ কুজীরামন 
কিছুতেই মাঠে যেতে চাইছে না। আবার 
মা এসে ডাক দেয়-- কিনে, মাঠে যাবি 
মা? - যাব। বলেই ভাবতে বলে, এটা 
বলা তার ঠিক হুয়নি। আজ নুতন বৌকে 
ঘয়ে রেখে মাঠ যেতে মন চায়? কোন 
উপায় নেই মাকে বলে ফেলেছে যাব। 
যতই কষ্ট হোক ও.ক যেতেই হযে। 
তাডাঙাডি ভাত থেরে নেয় কুপ্ীরামন। 
বাইকে যাবা অগে একবার তাকিয়ে 
দেখে বৌটাএ দিকে । বেশীক্ষণ ওর দিকে 
তাকিয়ে থাকতে পারল ন্বা। ভীৰণ একট! 

লঙ্দা যেন ওকে তাড়া করে। 

১৩১ 



হার বার কাজের মধ্যে 

বেলাকে কামনা করেছে। 
গেছে। রাত্রে থকে কিরে 

কুজীরামন। বৌকে দেখতে 
তড়াতাড়ি হাত পা ধু ছরে এসে দেখে 

জলায় ব্যস্ত ভাগীরধী। ম। বলে বৌকে 

কি বোঝাচ্ছ। কুজীরামন বলে-_ একবারে 

নাবালিকা মা, পান খাওয়া; লাল, ক. 

খাওয়া দাত বেধষ করে হাসতে থাকে 

ক্ুপ্তীজামনের মা। এক লমর় ক্রাস্ত হয়ে 
খাটের উপর গড়িয়ে পড়ে, এই কয়েক- 

দিনের মধ্যে ভাগীগ্থী অনেক আপন হয়ে 

এলেছে, অনেক মনে কথা 

শিখেছে, আর কোন ভ্ধিধা। শ্েইে, 

কোন সংকোড। 

শুধু সন্ধা- 

সূর্য্য ডবে 

এসেছে 

পায়নি । 

বলতে 

নেই 

শুয়ে শুয়ে ভাগীরথী হাসছে, কুপ্তীযামন 
গুর পালে আত্তে টোকা দেত্,। ভাগীরথী 

গলা জড়িয়ে ধরে ঘলে ভোমাকে এত 

সলার লাগছে কেন জান? না ত, 

স্ভুম্ি দেখতে একট, ট্যায়া সেই জন্য, 
কুজীরামনের মবের মধ্যে কালার ডেলা 

পাকিয়ে আগতে চার । একদিন যে চোখকে 

লে নিক্ষে ভাপবাপত না। মনে হোছ 

উপড়ে ফেলে দেবে) আজ নেই চেখকে 
একজন ভালবালতে পেণেছে। লে আর 

কেউ নয় ভার জী ভাশীরখা। ওর 
মনে হোল ভাগীরথীকে আঙেো ভালবাসবে 

লিশি ১৪-২ ১২ 

সুক্ষি 

১ আতেো আগর করবে। 

ভাড়াঞ্াড়ী 

কৃজীরামর 
হাত রেখে দেখে 

সকাল বেজার ভাপীরঘা 

উঠে জালা চলে গোছ। 

বিছাশার বা পাশে 

ভাগীত্থী নেউ। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার 

ওর কাগ হোল। মা উঠে নাম্াঘরে 

এলে দেখে ভাগারঘীর স্ভাত হানা শেষ 

হয়েছে । রামাঘর থেকে লম্বা জন্বা পা 

ফেলে ছেলের কাছে এসে বলে _ ঘরে 

এক ফোটা কেঞপ্োলিন তেল আাখেনি 

বোটা। 

॥৮কন মা? 

-- উদ্ভুন ধর়াবার জন্য, সবটাই ঢেলে 

দিয়েছে। 

স্” ও কিছু হয়নি) কেকোসিন অনেক 

কেনা যালেমা। 

স্” যে ছেলে বৌয়ের কথা শোনে, 
এক্সন ছেলের কপাগে আশেক ছুঃথ 

আ ছ। 

শ- তাম উপ করে বোল মা। 
-- শু আমি এধন কিছু বললেত 

তোমার ভাল লাগবে না। 



মৃক্কি 

কি হচ্ছে সা। ও গুনযে যে। 

ওর শোনার জন্য বলছি। 

কুঞ্জীয়ামন মাথায় পাগভডী এটে, জী 
কোমবে তোলে। ওত টাখা চোখ লাল 

হয়ে যায়। কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে 

পড়ে মাঠির দিকে। 

রাত হয়েছ। ব্ছু 

বাডায়। 

আলোর 

কু্জীতামন অনেক 

ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে প৷ 

বাড়ীতে এসে দেখে ভাগী+থী 

কাচ পরিস্কার করছে! ধারে কাছে কেউ 

সেই । ভাগীব্ধীকে জভিয় ধার কুত্রীরামণ। 
--এষ্ট কি হুচ্ছে। কুভীবামনর নান্ুবন্ধন 

থেকে যুক্ত নিতে গিণে আলো পড়ে বায় 

মাটিতে । কাচ ভেঙ্গে যায়। ক.ীরামন 

এতটুকু বিচলিত না হয়ে, ভাগীঞ্কথীকে 

টেনে নেয় নিজের বুকের মধ্যে। 

দিনৎণ রাতে অন্ধঞ্ারের মধ্ো 

তেমনি করেই মিলিয়ে 

কুঙ্দীরামনের বুকের মধ্যে। 

যেমন 

মি্িয়ে 

যায়। যায় 

ক,জীঙামন বাইরে এসে 
মা! ঘরর 

দেখতে পায় 

বসে আছে। - মা 

তোমান্ শরীর খারাপ নাকি? কোন জধাব 

আসে লা। মা রাতে কিছু না খোয় শুয়ে 

পাড়ছে। কজীরামনগড কিছ, খার না। 

ভগীখা আলো কমিয়েদেয়। কব লীরামন 

মধ্যে 

জিজ্ঞাসা করে-- তোমার আবার কি 
হোল। স্না কিছ, না ত। ভাগীয়খীর 
চোখ ছটো জলে ভরে যায় ক.নজীরামন 
বুঝতে পারে না' কি হোল এর অধ্যে। 

সকালে উঠ কন জীরামন কোদণল তুলে 

নেয় | বাইরে দরািকে মা সব দেখছে। 

ক,জীরামেনব সার! শরীরে জডিয়ে রয়েছে 
ক্রাস্তি। নারকেল গাছর ছায়াত এপে 

বলে একটা বিডি ধরায়। ভাগীরঘী আস্তে 
করে স্বামীর কা.ধ হান রাখে। 

ক,প্ীরামন লক্ষ্য করে বৌটার সার! 
গাল বেয়ে থাম ঝরছে। ওর মনটা 

বিষত।য় ভরে ওঠে। জিজ্ঞাসা করে-- 

তোমাকে এত গভীন্ত গস্তার জাগছে কেন? 

কই গন্ভীর লাগছে, বলে হেসে ওঠে। 

রাত, শিশুতভি রাত।| শুধু কক. 
ডেকে চলেছে । ঘুম আলছে না ক. 

হঠ|২ শুনতে পায় ফে যেন 

কাঙ্ছে। উঠে বসে কনীরামন | ব।জিশের 

তলা থেকে দেশঙ্সাই বের করে আগঙ্গো 

ধায় ভামার কি হয়েছে ভাগীএথা 

কোন জবাব দেয় না। শুধু হুচোখ দিয়ে 

জলের ধারা বইছে। আস্ত করে কাছে 

টেনে হু চোখ মুছিয়ে দেয়। আবার 

জিজ্ঞালা করে - তুমি কাদছ কেন? 

সনের । 



মুক্তি 

ছোট এভট জধাধ-- এষনি। না এমনি | 

-ম্বা এমনি কেউ কাঙগতে পানে নী। 

ভূমি কি পাগল হয়েছ। কমপীঙামন ভালে 

বাপের বাঁডীব কথা মনে পড়াতে কাছে 
ভাবীরঘী। ভাঙতে ভাবতে ক.নজীরাঞনের 
ট]ারা চোখ জলে ভরে ওঠে। আলো 

নিবিরে দিযে জড়িয়ে ধরে ভাগীরথীকে। 

আদব করে বগে- তোমার কি ছগেছে 

লোনা। -না আঘথার কিছ, হয়নি। 

আচ্ছা আ'ম কি তোমার কেউ নই? 

আমার কি তোমার সম্বন্ধে জানার এতটুক, 
অধিকার হেই? কোন আওয়াজ আসে 
না। চপ করে শুয়ে পড়ে। 

ভোরে উঠে পড়ে ক,নজীরামন। 
কোদাল নিয়ে নিজের জমিনে এসে, 

কোদাল চাঙ্গা । ছুটি জা'মর 

বন্ধনটুক্, [ছল। কেটে 
দেয়। 

আলে 

মাঝে যে 

টুকরো করে 

চাষীরা 

সঞ্চলের 

মেযেছা 

গুদের 

কাটার 

আল 

এঞচটি 

আগের রাতে বৃতি হথেছে। 
বলদ শ্িয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। 

চোখে মুখে এক দ্বারণ আনন্দ। 

ধান ফোগায ব্ত্ত। কুন জীকামন 

উদ্দেশ্য করে বলে - যখন ফপল 

সময হবে, তখন ফিরে 

এই মঠে। তার 

আবার 

আগে নরি। 

ঠাণ্ডা হাওয়ায় ক.ন জীরামলের সমস্ত শরীরের 

ঘাম শুকিয়ে যার। ওর মন ভবে উঠেছে 
এক অপূর্ব আনন্দে। ক্ষেতের মাঝখানে 

একটি হাড়ীত্তে কালী লাগিয়ে পুতে 

দেয়। 

বাড়ী ফিরে আমে কুজীরামন। ঘরে 
উকি মেরে দেখে মা বিছানায় উপুড় হয়ে 
কাদছে। জোর করে ডাকে-_- সা তোমা 

কি হয়েছে? জোরে চিৎকর উত্তর 

দেয়-- আমি তোর কে? কুজীরামন কালা 
ভেজা গলায় ডাকে মা। - তোকে 

দশমাল পেটে কে ধরেছে বল। হঠাৎ 

চাবুক থে/য় সোজা দাড়িয়ে ওঠ কুীরামল | 
ট্যারা চোখ আরো ট্যারা করে 

প্রতিবেশীদের গরু আমাকে পেটে ধরয়েছিল। 

বিড়ি ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে 

থাকে। 

কে 

বলো. 

রাত্রে কেউ কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ে। 

ভাগীরথী কাছে আসে। আতন্তে করে 

কানে টোকা দেয় । সশরীরে রক্ত বেশী 

হলে যা হয়। কি? - এত আজ 

হয়েছে, রক্তচোষা । কুনীরামন আর 

কিছুই শোনে না। গু স্বপ্র দেখেছে। 

ওর ক্ষেতের ফলল সব পেকে উঠেছে। 

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে। 
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মুক্ষি 

সকালে কার ছাতেয় স্পর্শ ঘুম ভাজে স্ব । কুনজীরামন আবার ডিৎকার কয়ে 

কুনজীরামনের । চেয়ে দেখে মা বুকে ওঠে - আমি বেশী কথা শুনতে চাই 

হাত বোজাচেচ | আঙগর করে জিভ্তালা না। 

করে-- হারে ভ্কোষ মাকে চাই লা 

বৌকে ? তোর যদি মাকে চাই তবে এ 

হতভাগীকে বাপেন্ বাড়ী ত্েথে অ.যু। 

তোর আবার বিষে দেব । দেশে মেয়ের 

অভাব হয় শি। 

বৌকে বাপের বাড়ী ছেড়ে আসার 
সময় বাজার থেকে মার জন্য ভাজ 

ভামাক কিনে নিয়ে এসেছে কুনজীরামন। 

অনেকগুলো কুকুব্ একটানা বে-সুরে কে: 

চজেছে। মা আজ অনেক দিন পরে 

কুন,জীরামন উত্তর দেয়-- তোমার ছেক্েকে খাওয়াতে বসেছে। আজ অন্য 

কথা কখনও অমান্য করিনি, আর করব দিনের তুলনায় জ্বনেক ভাত বেশী থেয়েছে। 
না? দৌড়ে বাইরে আসে কুনজীরামন। রাতে একলা বিছানায় কিছুতেই ঘুম 

বাইরের বারান্দা বসে আছে ভাগীরথী। আসছে না| একটির পর একটি বিডি 

সে আজ অন্ত:সত্বা। চিৎকার করে বলে টেনে রাত কাটিয়ে দেয়। 
কুনজীরামন » কি কি জিনিষ আছে বেঁধে 

বাপের বাড়ী যাবার জন্য তৈরি হয়ে সকালে উঠে মা চন্দনের ফোটা পরিয়ে 
নাও। -কেন? - বেশী কথা আমি দেয়। আবার পান খাওয়া ক্ষয়ে বাওয়া 

শুনতে চাই না। আমাদের সব বন্ধন দশাত ধের করে হেসে উঠে। কুজীরামন 

আঞজজ এখনই আমি শেষ করে দিতে মার হাসিতে যোগ দেয়। সারা ক্ষেতে 

চাই । সবুজের সমারোহ । ঠাণ্ডা ছাওয়।য় ক্ষেতের 

আল ধরে এগিপে ঢচলে। 

ভাগীগুখী ক'দেনি। নিজের জামা 

কাপড় টিনের স্ুযুটকেসের মধ্যে ভ.র নেয়। রামন ক'দিন ধনে কবিরাজের 

গালে পাওডারেক্ছ প্রলেপ চড়ার । চোখে বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করছে। মার অন্দথ 

কাজল টানে। | বেড়েছে । সারা ক্ষেতে পাকা ধান। 

রাতে পাহারা দিভে হয় ক.নজীরামনকে । 

আস্তে করে স্বামীক বলে" "আমার আজও মশাল ধরিয়ে পাহারা দিতে চলে 

বাড়ী, আমার বাপের বাড়ী আমার কাছে যায়। ধান্ন কাটা শেষ হয়েছে। 
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সমস্তভ ধান ক.নজীয়ামন গোলায় 

তুলেছে 

ব্য আহার শুরু হযেছে! ক,নজীক্ামন 

আধার মাঠে নেমে পড়েছে। রাতে ফিরে 
এসে মার কাছে হলে! মার ক দিন দিন 
ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে । হঠতে ক্ষীণ কে বলে 

ওঠে” জানিস পাশে বাড়ী বৌ বলছিল 

ভাগীরথীর বাচচা হবে। -ওটা গর 

কাজের ফল। কুমনজীরামন উগ্র দেয়-__ 
কার? - আবার কার, তোধার কো 

ভাগীরথীর। লাফিয়ে ওঠে কন জীরামন | 
মা ভাবে এভাবে ওকে মন্যে পড়িয়ে দেওয়া 

উচিৎ হয়নি। 

আবার মা অজ্ঞান ছয়ে পড়েছে। 

আশা কম বৰাঢার। ওর মনে হয় 

পৃথিবীতে আর কেউ নেই ওর কাছে 
ঈীাড়াবারধ। সব ঢাইতে প্রিয় যে মা, সেই 

আজ গাকে ত্যাগ করে চগে যাবে। 
ভাবতে পারে না। দাডাতে গিয়ে মাথাটা 

ঘুরে যায়। অজ্ঞান হয়ে পডে। 

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরছে পাশের 

বাশ ঝাড়ের বাশ কাটার আওয়াঙে। 

চারিদিকে তাকিয়ে দেখে প্রর্বেশীতা সব 

হাজির হয়েছে । ক,ন,জীরামন শিশুর মত 

কেঁদে গঠে। মায়ের পাপের শীচে গিয়ে 

বলে? এইত কদিন আগে মার রোগমুক্তির 

জন্য দেবার দরজায় দরজায় মাথা 

কূটেছে। সেই মা আর ভাল গ্বোল না 

ঠিরদিনেন্স জন্য মুক্তি নিয়ে গেল। 

প্রতিবেশীদের কায়ার আওয়াজে 
বাইরে তাকিয়ে দেখে সকলেই কাদছে। 

মার পায়ের উপর মাথ। রেখে চোখ 

বুজে বনে থাকে। 

প্রতিবেশীপের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এটি 

বৌ এগিয়ে আসে। লেই শ্যামলী মেয়েটা 

কোলে তার বছর দ্রেড়েকের একটি 

ছ্েলে। সেই ট্ারা চোখ, না কালো 

না ফণা, নাক দিয়ে সর্দি ঝরচছে। 

এগিয়ে এলে ভাগীরথী কুপ্তীরামনের 
পিঠে হাত রাখে। ছেলেটিকে এগিয়ে 
দেয় কোগে। ছেজেকে কোলে নিয়ে 

কুতীরামন মার মুখের কাপড সঙ্চিয়ে 
বলে-বাপী একটা হুমী দাও ঠাক,মাকে। 

( মালয়ালাম সাহিঠ্যের স্বনামধন্য 

ছোট গল্প$র শী পি, আর, নাথনের - 

পাকাল,ম রাভ্িউম,. ( দিন-রাত ) গল্পের 

ছায়! অবলন্বপে )। 
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কি হবে রোদ্দ,র 

-- রচিত কবি বুদ আবিভবল | 
( মুল ফরাসী কবিভ! থেকে অন.দিত ) 

অনুবাদক -- সাক, ক্রেয়ার। 

গণারিল, ফ্রান্স। 

আমি এক ফালি ঝোন্দুর চেয়েছিলাম আজ, 
পাখির বুকের পালকের মতো 

উষ্ণ নরম এক ফালি রোদদ,র। 

কিন্তু, ভিজে ঘানের মধ্যে আমি তোমার 

আর সবুজ মনশেত্ উপমা পেয়েছি আজ 
জনাকীর্ণ টেশনের সেই মুহ.তের 
তোমার মুখের কালো ভ্থার়কে 

আজকের আকাশ অবিকল নকল করেছে যেন 

মেঘলা আকাশের বিবণ বিষন্ভায়। আজ আমি 

তোষান্ মাদ মুখের আভাস পেয়েছি। 

দেখেছি অন্তহীন নীলকে অক .টোপাশের মতে 

অকন্মাৎ থিরে ধরেছে ভিজে মেথের হাজার হাত 

সেদিন্বের অকম্মাৎ ঝাগ্গ্রপ মনে পড়ে বায় 

ভোমার জেযোৎসায় কি হবে রোদ্দুর? 
রোদের নিদ্ফল প্রত্যাশ। থাক, লেই ঢের ভাল। 

১৩৪ 

কবি সুকান্ত 
স্ পরম, সি? মায়া 

মালনদ। 

এতটুকু বুকে 
অতট। আঞ্খন ছিল 
জানতন। কেউ। 
দচ,জিজ্ঞ উঠল দেশলাই কাঠিতে 
জ্বলে উঠল আগুন 
বিস্রন্ে বিযুঢ সবাই! 

যে আছে মাটির কাছাকাছি 
যে কবির বাশী লাগি 

কবিগ, পেতেছেব কান 

মুহ.তে” বুঝেছি তৃমি সেই কবি। 
তাই পূর্ণিমার চাদ যেন ঝলসান রুটি। 
কলম করেছে বিদ্রোহ 

চান্তাগাঞ্ছের কি অসম্ভব বাচার জড়াই 
মোবগের মমন্তর্দ কাছিনী 

ভোমান জেখনিতে পেয়েছে তা ঠাই। 
কিন্ত পৃথথিধী 
অত আগ,ন সহ্য করতে পায়ে না 

তাই বিদ্রোহী কবি আজ মূক 

তোমাকেও নিয়েছে কেড়ে 

আমাদের কাছ হতে। 

কিন্তু, এখনও রাপারের ঘণ্টাতে 

তোমার অস্তিত্ব 

লিগারেটের প্যাকেটে আর 

সক্তাক্ত সি ডিজে 

তোমার বিদ্রোহের স্ফুরণ। 



ঘুক্তির প্রতিক্ষায় 

ভ্ীরবি রঞ্জন সরকার 
(জাহলেজপুর ) 

সমস্ত রস নিওড়ে নেওয়া লেবুর 
তিক্ত ছিড়ের দশ।-- এক শ্েণীর 

বিশ্ব সমাজে | 

ল/ছ্িতা প্রৌপদ্দীর মত 
পদে পঙ্ে বিশ্বলমাজের রাজলভায় 

সহঘলের নির্ধাঙনে নিস্পেষিত। 

চারিদিকে শুধু আভনাঘের হাতছানি 
ডাকে বার বার নানা ছলে-- 

ওয়া পা দেয় লে ফাদে 

নিতাস্তই আঅবলার মত 

বার হায় সুত্র ঢেউয়ের মতই 

আছড়ে পড়ে তটে আবার ধায় ফিরে 

করুণ আতণলাদ নিল্পে। 

এলেছে স্থদিন-- এমনি করেই 

ধীরে ধীরে তিক্ততা বেড়ে, 
মা খাওয়া হিংস্র সাপের আক্রে শেই 
তৃগেছে ফণা, 

প্রতিবাদের লেশায়। 

গদেন্স, প্রন্ডিটি শ্বাস প্রশ্বালের সাথে 

দুঝছে, ফিনুছে একটি শ্লোগান 

'মুক্তি চাই" “চাই মুক্তি'। 

শহীদ ক্ষুদিরাম 

অবনী ভূষণ বসাক 
( যাণণপুষ ) 

বাংল! মায়ের বীর সম্তান, 
শহীদ ক্ষ-দিরাম ! 

সবার প্রথমে বুঝেছিলে তৃতি 

ব্বাধীনতা কত ম.ল্যবান | 

তোমার লাগিয়া ছে শহীদ, 
কাদিঘা উঠিছে প্রাণ? 

জীবনের বিনিমঞ্চে তুমি 
যেখে গেছ বাঙালীর সম্মান 1 

যাওলা মায়ে মুক্তির তরে 

লড়েছ মরণ পণ, 

পৃথিবী হইতে লইলে বিদায় 
ছে শহীদ সম্ভতান। 

নধার মাঝে ছিলে যবে তুমি 

লইতে পারিনি চিনে 

প্রণাম করিতে দীড়িয়েছি তাই 

তোমার জন্মদিনে । 



উপলন্ছি 
রজত জ্াক্প তৌধুবাী 

কঙ্গি ৪৮ 

আঙুণনগাযীী কাপ আরিম অআযরপ্যের আবন্ক কেনে 

কাটিয্সেছ্ছি--স্যশণজাী, সবুজ আর রক্তেজাড দিনগুলো । 

হাভনা-জজণ্ নে জেখেছি ভুক্েখখ আব্রে-৮ 

সামন্য কাঞ্ন-ম.্্য দৈনন্কি ছাটে 

জাবনেক্স োবেোথধ আবি পণ্য ছয়ে কণটে। 

ব্েনেছ্ছি -- এ আলণ শগ্সিকীশ” 
ছুত্ডাম্শা, অস্ডাব* প্রানি, আন্ব-্কষ,ধান্স ? 

আমি ভাই হনে ছয়ে ফিছি-__ 

শুক্তিক্ অভনল কোন শ্যচ্ছ হ্যতিন্ জ্াাপ্সি । 

স্ক্তি-শিক্প।সী- সত্বা আমোঘ জিদেশে 

শিশিক্স সিক্ত কোন আশ্বিসেক শেকবে 

গাড়ি আমাই -- *৫শজাযাঞ উধাণ্ড মেখেছেছ জেশ্ে। 

সাজানো শোচ্ছানো গালে সন্ধীশ ভত্বুবে, 

পালি জান্ছিভ €২ চক. আজকে মুখের মিছিলে 

হাক? ক্ষোথা মে আনলিগত্ত মুহ্তিঝ ্যাদ? 

আবম্শেকে - ভাজা ভাষা কোন এক আধা বেজায় - 

নিঃসঙ্গ পথিক আনি, নিজর্ন “জআলাপাহছাড়ে উঠে 
বসজাম -গাসক,ল্ের মেজাক্স ॥ 

দৃত্বে মৌন থ্যানস্গগ্া কাঞ্চনজভ্বাকে দেখে 

এ্রাশে বাজে - শ্রেমহ্থীনসার ব্যথা, 

এমন মক কোথা হছৃতে ছুটে এসে কফোজে মুখ পোছে। 

ফটকে শ্রা।শোচ্জঙ্স পাচ্ছাড়ী সাজ্জমেক্সের বাচচা ে। 
এটবতনে আবাকশ ভ্াাজবাসা না ভাইক্ডে আজে, 

নতুন্ম আনুতূতভিতে হলো হনয় আলি. ভ । 



অভিমার 

» মনুথ ছাগলাদার। 
জগদলগুর। 

জামি উদগ্রীব পথিক 

হঙ্াশা মন 

প্রিয়ায় সন্ধানে করি অভিসার 

বন্দী সে অচঙ্গ তলে __ 
মনে শঙ্ক। যদি দম! সে মুক্তি পায়। 

মুখরিত পুষ্প উদ্যান 
ভ্রমর ছরেছে মাতোয়ার। 

অফুটস্ত কুলিটি ঘিরে 
গে গণ গণ গায় 

মমে শঙ্কা যা্দ ফুল ঝরে যায়। 

আমি শিল্পী 
কল্পনায় মালিক, 

নেশায় বিভোর ভোল। 

বিশ্ব লংলারে মুক্ত পথিক - 

মনে শঙ্ক। বর্দি পথ হারিয়ে যায়। 

১৪৩ 

স্মৃতির সাক্ষী 

»- মিনতি মজুমদার 
কানপুর 

মিথ্যে হলে! দূষের - বাধন কাছের হোল 
তান, 

নয়ন যাদের দেখে! নাকে! মনট। ভেবে- 

সার! ! 

ভিমির ভেপদ্ি আলোয় জামার আবাশ 

দিলো ভরে, 

মনের কোণে ঝড় তোলে কে দৃষ্টি 
আড়াল করে! 

জুড়িয়ে কে দায় মনের - জালা বন্ধু হয়ে 

এসে? 

গেলাম 

নিরদধেশে। 

পেয়ে দুরের 

লিপিমিতা 

সাক্ষী স্মৃতির ছোট এই 
কবিতা। 

4 মত্ত ম্থের ভেলায় ভেসে 

দারুন ভালো লাগছে 

রইলো সেখ। 



হুরস্ত আশ! জয়ভ্ত কুমার নাগ 
বালী, হাগুড়]। 

সন মোর ঠিফানা ছারা পাখীর মন্তন, 
ভেসে চলে যেতে চায় 

কে জানে কোন দূর নীলিমায, 

কে জনে কিসের টানে, 

মনে মোক জোধার আনে! 

কি জাশি যাব কোথা ভেসে 

এই ছুকংল ভালানো অকল আঁতে। 

ভাই ভাবি নিশিদিন ধরে, 

যেন গেলে চলেছি আমেগ ভয়ে-- 

যে ভাবে ছুটে চলে অশান্ত জলরাশি 

সকলে বিত্রুপ কি আনন্দে ভাল। 

যে ভাবে পথ হারা পাখী 

অজানা ঠিকানা বক্ষমাঝে রাখি 
আনন্দে ভাপিয়া বেড়ায়, 

অনস্ত মুক্ত লীলিমায়। 

আমিও সেইমতো তালিব, 

ওষ্টে মধুর ছাসি হছালিব, 
আমিও ছুটিধ তুরস্ত পবণ বেগে। 

কিছু পাবার কিছ, দেবার আবেগে। 

শেষে আমিও হবো অভি প্রশান্ত 

বর্ধায় নঙ্গী যেমন শীতেতে শান্ত, 

পাধীয়া যেমন নূর্য।ত্তের শেষে, 

ক্লাস্ত গ্েহে কুঙগায় প্রবেশে। 

পৌছে যাব অনস্ত খেলার প্রান্তে, 

আনার মনের একাস্ত অঞ্জাস্তে। 

১৪১ 

যুগের দাবী গোপা! মুখোপাধ্যায় 
হাওড়া 

মিল ও ছন্দে দিতে হবে বাদ 
কবি হতে চাও যদি গো আজ 

ভাঙ নিয়মের বন্ধন যতে। 

ঘরে ঘরে গড় কাব-লমাজ। 

যোরা হব কৰি বিনা আয়ামেই 

ধন্য ধন্য গাবে সমাজ। 

আমরা ঘুচাব বুাজায়।দের 

হত অবিঢার মিথ্যা সাজ। 

আমাদের দাবী মানগ্ডেই হবে 

বুঝি ঘা নাবুঝি কাবা আর 

মনে যাই হবে লিখে ফেন্তু শ্রেফ, 

মিলবেই তার সমজদার। 

ভাষার অভাবে কাব্য চচণ 

বন্ধ করতে হবেনা আর 

দেশী ও বিদেশী খিস্তি খেউড় 

আজ কাব্যের অলংকার! 

অল্লীলতারে যে যতো ফোটরে 

তঙই উচ্চে আসন গ্তার£ 

কি হলিতে চাও যঙ্তোনা বুবিবে 

ভাঁয়ে দেবে ততো শ্রদ্ধাভার |! 

ঝাধীব্দ্রিক যুগ হয়ে গেছে গত 

নেই কোন দাম এযুগে ভার 

কবি ও পাঠক সবাই নব্য 

নব্য তাদের আবিস্কার! 



ইংল্যান্ডের চিঠি 
ছায়া ছায়া রোদ্দুর পেক্িয়ে গরিনটি 

ভার ছিলে চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে জাত্রির 

কাছে। ডাইং রুমের জানালা পেরিয়ে 

বাগান পেকিয়ে শুকমা খালের মাঠ 

পেরিয়ে মেঠো নীল রং-এর আকাশের তলায় 

যে দিগন্ত ভাগ কেন্দ্র বিন্দুতে ররেছে 

একটি বঝাউগাহ। বেটে মোটা সরল 

রেখা মন্ভ। কিংবা পুরো দৃশ্যপট বিচান্ 

করলে একটা মোটা ছোট দাড়ি মন্ভ। 

বাদিকের দিগন্ত ময়াটে গাছের ফাক দিয়ে 

রস্তায দুটো লাইট আলোর ছটা 

করছে। হেশ লাগে এই নিঝুম পড়্স্ত 

গিনেজ আয়ছি রাত্রি ধীয়াগমাত জনয। 

বেড়ান হেজগুলিয পাত বাস্তানের 

হের 

কাপনে বির বিগ করচে। 

বাগানের পুলের জঙ্গে শালিক পাখি 

ভার সান শেষ করে দুরে কোথাও গাছে 

বলে ঘুমে আগে শেষ কিটির মিটি 

করে নিচ্ছে। বলছে বোধহর়_ দূত হোক 

ছাই। এত তাড়াতাড়ি জাতির হবার কি 

হকার বাপু আর একট,ক্ষণ দিন 

থাকলে ত আন্ত হুটো পোকামাঞ্ড় পেটে 

চালাতে পারতৃঘ। 

ভোলা থক 

গ্রতবােে 

কিদস্ত না, আজকের মত 

আমার নিভ্যকা।ড দি ভোজ। 

বলেছিলাম, এদেশের ভারতীয় ছাত্রদের 

১৪২ 



পঞ্জ সাহিত্যের ট.কফিটাকি 

সম্বন্ধে লিখব । ভাই সুর করি কেষন?-- 

ভোন তখন তিনটে হবে। জানুয়'রী 

মাস। এমন সময় টোকা পড়ল 
জানালায়। 

রাস্তা ধারে তার বেড মিটিং রুমটিতে 

মন দিয়ে পড়ছিল সগ্চয্ফ (নকল নাম)। 

বই রেখে আনালার পাশে গিয়ে 

খাড়া করে দাড়াল সে। তারপর 

বার টোকা পড়তেই পরিস্কার বাংঙানপ 

আন্ডতে করে বলঙ- কে? কি ব্যাপার? 

-- ওপাশ থেকে কথা ভেসে এলো। একট, 

পায়েল হয়ে ঘাবে নাক? 

কান 

ছিতীর় 

কোন এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র- 

দের কথা কলছি। ওরা সাধারণত ইউমি- 

ভাপিটির কাছাকাছি সমস্ত! ভাড়ান্ত একখানি 

করে ঘর শিয়ে থাকত! হম্পত একই 

পাড়ায় অনেকে । আর ক্সাত্রি জেগে পড়া 

মুখস্ত করান ফাকে চস চা, সুজির পায়েস 
পাপড় ভাজ ইত্যাদি। 

যাহোক, আমি বজলাষ অতীত কালের 
কথা। অর্থাৎ এমনটি হত, কিন্তু এখন 

আর ছয় না। এদেশের সরকার (১৯৬৭ 

লালে) বিদেশী ছাত্র আলা বন্ধ করার 
জন্য যেদিন থেকে টিউশন ফি গড়ে ৮* 

১৪৪ 

পাউণ্ডের পরিবতে হুশ পঞ্চাশ পাউগ 
করেছেন €লেদিন থেকে নস্ুন ভারতীয় হাত্র- 
ছাত্রীদের সংখ্যাও খুব কষে গিয়েছে! 

এখন যারা ছাত্র হিপেবে আসেন তাথা 

সাধারণতঃ খুব সচ্ছল পগ্রিবারের ছেলেমেয়ে। 

আর আসেন দেশে ন্ুপ্রতিষিত কিছু 

বৈজ্ঞানিক এবং শ্িক্ষাবিদ। ঠারা 
আসেন 806151) :0017501] ধ্রভূতি 

9০15018751)1]) জোগাড় করে। এই 

শেষোক্ত দল বঙ্গিও ছাত্র হিসেবেই 

আসেন তবু ভাঙ্গের আরখিক ন্যচ্ছঙসত। 

এবং পদমযণাদা আনেক সময় 69৪০৫৪1- 

108 ৪6816 এর সমপধ্ণায় হয়ে যায়। 

আন যে দল আদপেন তাদের মধ্যে 

ডাক্তার ও বিশেষ দক্ষ কমীরা আছেন। 

তারা আসেন ০2] 106727)1৮ নিয়ে, 
স্থঙরাং তারা কাঞজ্কমের ফাঁকে পড়া" 

শুনো চালিয়ে হু চাগ্সটে ডিগ্রী ডিপ্লোমা 

বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেন। 

এইসব পডাশ্ালো করার ঝোকট। বিদ্ত 

বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশী। 

সাধাঞগণস্তং এক জন অবধাঙ্গাপী যি 

এদেশে পড়ত এসে একবারের চেষ্টায় 

দেখেন গ্ুবিধে হচ্ছে না তবে দ্বিভীক্সবার 
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আর ও পথ মাড়ান্ না। চেষ্টা চরিত্র 

করে ব্যবসায় ঢুকে পড়ে। 
৫ 

আর এ দেশে ব্যবসা কবে টার পাচ 

বৎসরের মধ্যে গাড়ি, বাড়ি হছাাকানো 

খুবই সহজ । এমনাক সাছেবেরা্ খুব 

একটা পড়াশোনার ধার ধারে শা] এ 

বাধ্যতামূলক দুগিংট,ক শেষ করে খেটে 

থেঙছেই অধিকাংশ লোক চঢায়। তাতে 

আঘথিক সচ্ছগতাও সহঙ্ষে অলে আয় যে 

কাজটা ছেলেবেলা থেকে করছে তাতে 

দক্ষত1ও বাড়ে। 

এদের লমাজ ব্যবস্থার নতুন এবং 

গ্রগতিবাদী চিস্তা ধায়ার থা কাজকর্মে 

কদর এবং স্থযোগ-স,বিধা সব চেয়ে বেশী। 
যন্ত্রপাতি ইত্যার্দর অনেক 09৮6101)70057)৮-ই 

এমন সব ইঞ্জিনীয়াত এদেশে করেছেন 

যাঙ্গের এটাকান্ডেমিক বিগ নেই বললেই 

চলে। 

শুনে খুব অবাক লাগছে তাই না? 
বিশেষ করে আমাদের বাঞ্াজীদের কাছে 
06299. যে কত 

বেশী ভা এ লব দেশে ভারতীয় ছাত্রকুলের 

প্রতি চোখ ফেপ্রালে বোঝা যা। সব 

বিষয় সধার মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় 

না, ভাই পড়ঙেই যে পাশ কতে পারা 

107656855 ₹৪106 

১৪৪ 

ঘাঝষে তার কোনই ঠিক নেই কিন্ত 

ছাড়তেও কি পারা যায়? উলটে আক্ষেপ 

শুনি-__ দেশে কেপে যুখ দেখাবো কি কথ? 

কিংবা এদেশে পড়ে পড়েই শহীদ হয়ে 
গেলাম ভাই। রঃ 

জীবনের মরা পাতার খাতা ভরে ওঠ 

অক্রাস্ত পরিশ্রমের ছিসেবে। হয়ত জাতে 

কোন ফ্যাক টিতে কাজ করে & আর দিনে 
কজেজে অধ্যয়ণং তপঃ অথাৎ $..,ভপল্যা 

চালিয়ে । এদেরই মত একজন ল:ুগঞ্ড 

ব্যানাজা। যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন 

তার সনদ স্বাস্থ্য সপুরুষ চেহারা। 

ইঞ্িনীয়ারিং কজেজের ছাত্র । বকিস্তু পাশ 

করতে পারেনি ক্রস পরীক্ষায়, অথচ বাইরে 

সে কন চৌবশ ছেলে। বুদ্ধি দীপ্ত চেহার!। 
কয়েক বংনসর ফেল করতে 109709309 5স্- 

048,7005 বন্ধ হয়ে যার। তখন সে 

রেইকেণ্টে কাজ করে পড়াশুনা চালিতে 

যেতে সরু করে। কিছুদিন হল শুনোছ 

পেটে আলসার হয়ে পড়ে আছে হাস" 

পতাতজে। ডাক্তারের মতে হুশ্চিন্তা ও 

ব্যথঙাই তার রোগের কারণ। 

এক সমযষে আমি গ্রশ্না তুলেছিলাম 

সবার সব বিষয় ত খাপ খায় না। সঞ্জয় 

দা দেশে কিযে যেতে বা এখানেই অন্য 

কিছু করতে পারত ত। 
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কিন্তু বললে কি হবে, কলেজ ছেছে 

সঙ্গে কোথাও যেক়ে পাতি না আমরা 

বাঙাজীর। যারা ছাত্র হবার শপথ নিয়ে 
দেশ থেকে বেছ্িয়েছি। যখন দমদম এয়ার 

পোট” থেকে প্লেনে ওঠার জন্য বিদায় নেয় 

বিদেশ যাত্রী ছাত্র। বাবা-মা বকলেন-- 

বড় হয়ে ফেঝো। এই বড হওয়'টা 

দা ঢং 09. 27000, [000-]0, বা 
১০ (810017)5918106 হওয়ান্ দিকে 

ইঙ্জিত কনে । ম্বতরাং আমাদের কলেজ 

ছাড়ার পথে আমাদের ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী 

প্রাণে সেই ব্যর্থ শপথের কাঙ্গাপাহ!ড 

তাকে পথ রোধ করে ।-- দেখেছিলাম এক 

১6৯০5৮)০৪ এর 04, 9০. কে। খুন বুদ্ধিমান 

লোক। বেশ ভাল কাজ করেন। বো 

ছেলে নিয়ে খুব ভাগ আ"ছ্ছন। 

কিন্তু বসবে ছুবার করে ঝামেলা পাকান 

ধাঞিষ্টারির প্রথম অং.শর পরীক্ষা দিয়ে 

ফেল করে। বলেছিলাম - আপনা এলৰ 

ক দরকাত1? জথা.ব তিনি ঘললেন__ 

বুঝবি না । এসব বাবার ছোুলে 

ই্যাটিলটিশয়ান এটা মডাণ কবা কিছ 

ছেলে ব্যাটা এটা টন্যাডিশ্যা।ালি বড 
গাল ভরা কথা-  এক্চেবোোরে সচ্চ। 
প্রাইডের কথা । এখন তার বাজার দঃ 

বাই ছোক। ন্তরাং--। 

হাযা লতকাং-- 11] 

এতক্ষণ কতগু'ঙা ব্যথতায গল 
বকে মরলম ত? কিন্তু বিশ্বাস করুন 
লবাই বাথ” নন বরং বেশীর ভাগ ছাত্র 
জাত্রীট ঠিক সময়ে সম্মানের সঙ্জে ডিগ্রী 
ভপ্লামা নিযে দেশের মুখ উজ্জ্বল 
কষেছেন। 

উত্জিলায়ায়দের 

কাছ শুনষ্কি যে আমাদের দেশব একটু 

ভাঙল এবং পড়য়া ছেলে এদেশে এলে 

এবং গোডায় ৪৮৮]9০৮ টা বুঝতে পারলে 

ফষ্ট ক্লাস ফাই হওরা তার পক্ষে মোটেও 

কঠিন বা অস্বাভাবিক নয় এবং অনেকেই 

তা ফয়েছেন। ছাডা অনেক্েই 

আছেন যারা দেশে খুব একটা সুবিধে 
করতে পারেনি কিস্ত এদেশ এস ভাজ- 

শিক্ষত হয়ে জীবনে সগ্রতিচিভ 
হয়েছেন। 

এদাশ পাশ ভারতীয় 

এ ৭ 

শা 

শুণজাম গোপাল দত 

তাকে বছর ছুই 

উত্তর 

হোটেলে 

সিনেমা 

ইউান- 

এই ত সেদিন 

মশাই 121) 1) হয়েছেন। 

ভানি। থাকতেন একটি স্র্যাভাপডা, 

কলবাছার পুরোন মেসবাডির মত 

সভ্ত য় আাতে কাকে কগাতিন 

হলে, আর দিংন [এসাচ করতেন 

ভ রশিটিঙে। 

যখন ঝাত্রে কাজ কবে কফিছতেন তখন 
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খাবার সময় পেরিরে যেত। ক্কাধুনী 
তার খাবারটি একটি টিফিন বক্সে ভরে 
বেখে চলে যেত। আর এই ভদ্রলোক 
বসরে ৩৬৫ দিন ধরে সেই ঠাণ্ডা খাবা 
নিরিকার মুখে খেতেন। 

আজ ত তার সেই সব ঝট সার্থক 

হয়েছে । আর একজন, তিনিও 72105) 

হয়েছেন। দিনে ছু'ঘণ্টা কাজ করতেন এক 

ভারতীয় রে কেন্টে। 

তার সহকর্মীরা জান না যে তিনি 

ছাত্র । স.তরাং যখন £1১-1) হযে তিনি 

কাজ ছাড়লেন, সবাই সত সব কিছু শুনে 

অবাক। শুনছি এখন তিনি ইউনিভাপিটির 

লেকচারার হয়েছেন। আর একজনের সঙ্গে 

আমার একবারই আঙ্গাপ হয়েছিল । তিনি 

দেশে ইংরেজীর মাষ্টার ছিলেন । (00. 4) 

প্রায় ১৫ বৎসর আগে এদেশে এসে 

(৮, ০. অন্ক পাশ করে একেবারে 
81501)807088 490£81)9970700 পড়ভে সুরঃ 
করে দেন। পাশ করেন ঘযথাসময়ে। 
এখন ্িনি কাজ করছেন ইণ্িনীয়ার 
ছিসেষে। 

আর একদল ছার ছাত্রীদের কথা বলা 
হয় নি। ভাক্ষের চেহারা ভারতীয়ের মত, 

কিছ.টা খাওয়া » দাওয়ার অভ্যেস ভার- 
তীয়দের মতই। তবে কথাবাণ্তা, আদব. 
কায়দা! সব এদেশীয়। হ'যা এদেশে আগ্মা- 
গোড়া মানুষ হওয়া দ্বিতীর জেনায়েশন 
ভারতীয়দের কথাও বলছি। 

৬ দেব সমস্যা এবং সমবিধে অনেকটা 
এজেশের ছেলেমেয়েদের মতই । বভণমানে 

তাদের বয়সের গড় কুড়র নীচে। ভারা 
সাধারণতঃ সমপধয়ের ভারতীয় বা 

এপগেশীয় ছেজ্মেয়েদের সঙ্গে মেলা মেশা 
করেশ। 

যখন 
কোন 

ভার 

এদের কথা বাদ দিই। কিন্ত 
সাধারণ মধ্যবিত্ত ভারতী পরিবারের 

ছেলে বা মেয়ে এদেশে আসেন 

প্রথম বসরটা বড কষ্টে যায়। 

টেবলে গরুর মাংস বা শংয়োরের 

আর সেরির গ্লাস দেখলে পিলে চম.ায়। 

কাট! চামচ ধরতে খাবার ছিটকে বেরিয়ে 
যায়। 

খাবার 

মাংস 

সযপ, থেতে গিয়ে সুপ সাপ. শব করে 

টেবলে সবার মুখ টেপা হাসির কারণ 
হন স্যবাদহীন ইংরেজী খাবারের অরুচি 

মেটাতে [ভষের ডানা ৰা মুরগীর ঝোল 
»াধতে গিয়ে হাত পোড়ান। কুর্পেট 

অপরিস্কার রাখার জন্য ল্যাণ্ড লেডির 

১৪৩ 
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কাছে ধমক খান। 

আগে আগা দাদাদের কাছ থেকে 

অভিরঞ্জিত ভ্ঞান পেয়ে পেয়ে ঘাবড়ে যান। 

কলেজের সাদা চামড়া পোটারটিকেও 

অবচেতন মনে উচ্চভ্তত্ের প্রথণী ভেবে নেন 
আর সবার ওপরে আছে ইংরাজী উচ্চা- 
রশের বিখ্যাত ভাঙতীয় সমস্যা । 

অর্থাৎ আমরা দেশে যে ধরণের ইংরাজী 

বলি, যেভাবে উচ্চারণ কবি 

এপের বগ্মান ইংরাজীর 

নেই | 

তার 

বিশেষ 

সঙ্গে 

মিল 

স,তবাং নিজের কথা ঘোঝানো বা 
এপ্ে্খ কথা বোঝা একটা সমস্যা হয়ে 

দাড়ায়! অর্থাৎ 'ওয়াটায' চাইলে 

'ওযেটার” চঙ্জে আসে ইত্যাদির সমস্যা। 

তারপর ত আছেই ভাল মানুষটি 

পেলে এদের বাকা বাঁকা টিপপনি। 
স্বতরাং রোজ ঝাত্রে কপালে করাঘাত কে 

ক্রদ্ধন আর মাকে বিরাট করে চিঠি 

লেখা-- 

মাগো তোমার জন্য মরে যাচ্ছি। 

কালই যে প্লেন পাই তাতেই চলে যাবো। 

--এই করে বন্ধঙগের সাস্তন! ললানের মধ্য 

দিয়ে একটি বছর পেন্িয়ে যায়। 

নিজের ' মেরুদণগুটি একট, শক্ত মনে 
হয়৷ 

১৪৭ 

ভাষ। কাম. উচ্চারণটাড একট, 
হয়। সাদা সাহেবদেরঙ পালটা 
দিয়ে কথা বলাও টেকনিটি শেখা হয়ে 
যায়। গরুর মাংসের ইক. ছাড়া জাঞ্চ 

খেয়ে ভাল লাগে না। বিয়ার না হলে 

তেষ্টা মেটে লা। মুরগী রান্নার হাত 

ফ্রৌপনী হয়ে যায় 080 ০০৭০:-এর 
দাক্ষিণ্যে। _আর-_আব--মাকে চিঠি লেখার 

নিয়মিত সময় হয়ে ওঠ না। অথণৎ সে 

নিজেই আর এক দাদা হয়ে যায় নতুন 

বৎসরের ছাত্রদের জ্ঞান দেবার জন্া। 

রপ্ত 

ঠোকর 

পরিশেষে বলে নেই, যাদের কথা 

এঙক্ষণ ধরে বললাম আমি তাদেরই কোন 

এক স্তরের একজন ভাই। ঘন সরস্বতী 

আর তাজমহলের ছবি টাঙ্গিয়ে, দেশের 

সোনার ত্বপ্র মনে নিযে বিদেশের মাটিতে 

জীবনের পাতা ঝনিয়ে চলেছি। 

স্প্জ্যো্সসা দে 

75৪6 871905 707 

ঘ01]"]] ৭ 0917 4 78) 0.1, 
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নববষের চিঠি 

বিশ্বমিতালি সজ্বের সমস্ত মিভা ভাই. এদের মধো কিছু অংশ 

আন্তরিক প্রীতি ও এবং [০ [1)018,20 965068 এব চাও 

চিঠি শুরু পাশে ফ্ডিয়ে পড়েছেন | 

বত, দূরে মা] বাবা 

স্বজন বন্ধু বাছ্ধব সব 
প্রারস্ডেই ভগবানের কাছে থাকদ্দে মলনোকই হয় 

জীবন ন্যাথকু বিরহ বাথ। সম্পূর্ণ ভু যাই 
যারা আপনাদের আমরা আমর] বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আ্ন্থ- 

আসবেন তাণ্া ঠানেন্ধ মাধামে মিলিত হই সংস্পরশে এসেছেন 

আপনাদের আন্তরিকতাকে পৃণ্ভাবে উপলব্ধি স্পর পু্স্পবের হাদয় বিনিমন্ধ করি। 

এখানে আমর। বাঙ্গালীর যে সমাজ গড়ে 

প্রয়োজনে তাগি-দ 

মেলা-মেশার় মধ্য দিপ্ে মামী মামা দাদা দির্দি সম্পর্ক 

এটা আত্বাক্ক সম্পর্ক ও ম্ুন্দর 

প্রঞ্থিচ্ছবি তুলে গডে তুল।ছ। 

“পত্রসাছিত্যের টর্থক- 
আগেই বজেছি যে 23098107; এষং 

বৃহস্তপ্ধ কর্মক্ষেত্রে আহবনে এ”ং ভাগ্যের বাঙ্গালীদের একতার 

টাকির মাধামে?। 

গুণা বাঙ্গাঙ্গীতা হয়ে ছিল বিজয়া 
পাড়ি দিয়েছেন। করে। 

ভাই ৰোন্ন আত্মীয় 
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এবারওঙ 1:9£07:5 8০০55৮% ০0 ৩ 

197861800 গত ১৮শে অক্টোবর জ্ছানীয় 
কার্ণা ছাসপান্তালে এবিজয়া সম্মেলনের 
আয়োজন করেছিলেন । 

8০86০10 0800107106৩, 

০০০০ ৪00. 

চি? 895 010 089068 সমস্ত 

শহরের অবন্থানরত প্রত্যেকটি বাঙাঙজীরা 

এসে জমায়েত হয়েছিলেন। বন্ধ প্রতীক্ষিত 

বলয়ের এই বিশেষ দিশটিতে সব কাজ 

ফেলে ভারা গাঁডী করে চসাঞ্জা কাণশ 

হাসপাতালের 0956০071070) হজে একত্রিত 

হয়েছিলেন। 

471800600, 

80101500600, এক কথার 

এর বড বড 

সৌজনামুূলক দেখা সাক্ষাতের পর 
দপ্ষিণ হন্তর ক্রিয়া শুর হ্বোপ। মাছ, 

মাস, পোলাও, লই, ঝসগোল্পা, চটনী 

এসব দিয়ে রসনা পরিতৃপ্ত হোল। 

এদিন 1739100:811 0100,  848,9801)9,- 
৪৯6৪ (89736178] চ10518691 এ ৬বিজয়া 

সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনুষ্ঠানে 

উপস্থিত প্রত্যককেই মা, মাংস, ল.চি। 
আল,রদম। দই, রসগোলা দিয়ে আপ্যাকণ 

করা হয়। 

এবপর শুরু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 

১৪৪ 

অনুষ্ঠানে সুমধুর কে সঙ্গীত পরিবেশর 
করেন শ্রীমতি বাণী মুখোপাধ্যান্। শ্রীমতি 
কবিভা দর্ড, জীমতি কল্পনা ঝ»ক্ষিভ, শ্রীমতি 
সনন্দা গাজী । সবগ্রী অমক্ন্দে সান্যাল 
(ইনি সংঘের একজন সত্য) এবং অস্থপ 

বিশ্বানগ অংশগ্রহণ করেন। 

তবল।য় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীশীগাংতি 

শসণা। এরপর শেষ রাতে সরোদের 

বাজনায় সকলকে মোহিত করেন ডা: নেব 

জ্যোতি বিশ্বাস। 

“বিজয়া সম্মেলনে শেষ না হতেই 

সরত্বঘতা পুজার আল্োজনের তোড়জোড় 
শুর হোল । 7০9০0 এর বনুগিনের 

ফরেকজন প্রবাসী বাঙালী মিলে “প্রবাসী” 

শাম দিয়ে এঞ্টা সংস্থা গভে তুলেছেন। 

এই প্রবাসীকে সাহায্য এবং সহযোশিগ্জা 

করতে এগিয়ে এলেন ট8৪88৪,০1)099668 

১6৪৮০ 09015978567 এর অধ্যাপক ডাঃ 

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ভাঃ কাধা 

গোবিন্দ নাথ। 

“'প্রহাসীর” জয়যাত্রা শুর হোল 

সরত্বত্ী পুজার মাধ্যমে । 399৮০) এবং 

ভার চারপাশের ভারভীয় তথা বাঙালীত। 

এই সর্বপ্রথম “সরস্বতী পৃজা প্রত্যক্ষ ঝরল 

এই পৃজজাফে কেন্দ্রে কনে 0০5৮০7. এর 



পত্র সাহিত্যের টুকিটাকি 

যে ডংসাহ ও 

যেন তুলনা 

লঙ্স্ত বাঙালীদের মধ্যে 

উদ্দীপনা লক্ষ্য করলাম তার 

হয় না| 

আনো" 

70086০912 

সমস্ত দজাদ লি, সমস্ত ভেদাডেজ, 

মালন্য সবকিছু ভুলে বৃহত্তর 

এবং গমগ্র ৪৬ 70618%00 $68%698 

যেমন £৮১০9০৭৪ 191800 157 47 100])5 

1575, %812)0706 থেকে ছঙ্জে দঙ্গে সমস্ত 

বাঙালী [01089158677 ০ ট899889,01)0- 

8606৪ এর 10886006106 হলে একত্রিত 

হয়েছিলেন। প্রবাসীর বকন্ধমকত্র্তারা স্তর 

কল্পকান্ভা থেকে বিমানে করে প্রতিমা 

আনিয়েছিলেন । 

স্ছানীয় দাঙগাধাই প্রতিমার অঙ্গ সজ্জাঃ 

ব্যবস্থা করেফিলেন। ডাঃ হিমাংশু ভট্রা- 

চাধ্য এবং শ্রামাণ শশ্মা পুরোহিতের ভূমিকা 

নিয়েছিলেন । দেদ্দিনকে যাদের এ অনুষ্ঠানে 
দেখে আমা সবচেষে ভালা জেগেছিল 

ভারা হোল কিশোর কিশোর] ভাই-বোনেতা। 

তারা হষ্টুমি, খেলাধূলা ভুগে মহানন্দে ফল 

কাটতে শুরু করল। 

সাজ-সভ্ভা 

সাধারণ আটপোরে 

টবেছ্য 

সকলের 

বৌদিকঝা 

খোলা চুলে, 

পরেই পূজার 

করলেন। এ৪পর 

ভাগের ভুঙ্গে 

শাড়ী 

শুর 

উপস্থিতিতে 

লাজাতে 

সন্দত ভাবে পূজা অনুষ্ঠান নিস্পন্ন ছোল। 

পুঝোহিত পরম ধৈযের সাথে উপন্ছিত 

প্রন্ভেককে অপুলি দেওয়ার ব্যবস্থা ঝরলেন। 

অঙুলি শেষ হবার পর প্রসাদ দেওয়া 
শুর হজ | দা প্রসাদ নেওয়ার জন্য 

কোন চাঞ্চল্য বা ভাড়ান্ড়া জ্ক্ষ্য করিনি। 

বৌদির এত সন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন যে 
থুব অল্প সময়ের মধ্যেই গুতোকেই প্রলাদ 

পেয়েছিলেন । এরপঙ্ড কিছুক্ষণ বিন্ুতি। 

বিরতির পর পুঞ্জার ভোগ পরিবেশন 

করা হ্োল। থিচুড, আল,রদম* বীধা- 
কপির ভরঝ্াতী, দহ ও সন্দেশ। সরস্বতী 

পৃঞ্জার দিনে থিচড়ি খাওয়ার একটা প্রথা 

প্রচলন আছে। কঙ্কাতা থেকে হাজার 

হাজার মাইল দূরে 795697) এ বসেও 

এই প্রথা চাল, জাখা ছয়েছে। 

জনকে ভুূরিভোজনে 
এঙতজনের কামার 

সেগিন প্রায় ১৫০ 

আপ্যািত করা হয়। 

সরঞ্জাম এখানে নেই | তাই 13098002) এরও 

দাদা বৌদিঝাই ভাগাভাগি ঝরে শিদেদেক 

বাড়ী থেকে রান্না কব এনেছিলেন। 

বিচিত্র নুষ্ঠানের একঝপর রাতে এক 

ব্যবস্থা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন 

গ্রা্তি বাণী যুখোপাধ্যায়, গ্্রীমতি কল্পনা 

রক্ষিত, শ্রীমতি পুনন্দা গাজী এবং 

১৫ 
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তাক 

০২ স্ট্রলাজানান । তবলাম় 

ছিলেন শ্রীশীতাংশু শমণ। 
এরপয় ২০৮7৮ 11281970  782085 

80০05টড% আহা আডম্বরে রবীজ্দরর জচগ্তা 

অনুষ্ঠানের আযোজন করতে শুক করছেন। 
এর বিষ্ডারিত খবর পরের চিঠিতে জানাবার 
চো করব | 

কিছুদিন আগে ৭০:০01760 0870598 

খে প্রীবাসী' সংস্থা 782029 9০০৪৮৮র 

মমুরোধে শন্ত, মিত্রের বহু, আলোচিত 
মাটক 'কাঞ্চনরজের অভিনয় করে গেলেন। 

মভিনয়েজ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 
লগত নৈপুণ্য বা "5917; ০7], এরা 

স্জ্ট[জ্ঞা আখ লা |খ্ন্যাল 

সঙ্গত করে” 

ধতোকেই এত ম্ুন্দঞ্জ অভিনয় করেছেন যা 

এর উপস্থিত দর্শকেরা 308607) বহনদিন 

শে আহা তথ । 

মিতা ভাই-বোনেরা আমি 
আপনাদের ফ্চাছ্ছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। 

আমেরিকা সম্বন্ধে কারও কোন্ব ব্যক্তি- 
গত প্রশ্থ থাকলে পত্র দিয়ে জানাবেন! 
প্রত্যেকটি মিতা ভাই-বোনেছের সাধ্যমভন 
নিশ্চয়ই আলাদা করে অধাব দেব। 

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে 

-রনে্জ্রমাথ দে 

এখন 

ঠিকানা _- 

1): 78/010078 [৪৮]) হ)০ 

22) 90951980600 87৮ & 9 না, ॥ 

[১৮198 ০, 

01888 01841. 

| | ! 
| 

৪০০] 

| 

শ্রী জধু) শন্ম। 

৭৫) শ্রীরখীজ্দ নাথ সাহা, শ্রীরামপুর । 
সশা ও ২৪ পরগণা জেলাতে যথাক্রমে 

১৫১ 

কতগুলা গ্রাম আছে? 



চজ্তষ্পাত়িং ত্বকে 

১৯০টি গ্রাম আছে 

৩৮১১টি গ্রাষ 

হু,গজী জেলার 
এবং ২৪ পরগণায় 

আছে 

১৭৬) বেখা বাগ, বহরমপুর, মুশিদাবাদ । 

কেবলমাত্র ভাৰতীয় নান্দী করমখকা মিলে 

কথনো কি কম্ণবন্ধ বা ধর্মঘটের ডাক 

দিয়েছিলেন? যদ্দি দিয়ে থাকেন তবে 

কবে ও কোথায়? 

উঃ." 

এই জুন ১৯২২ খ্ঃ রিষডার ওয়েলিংটন 

পাট কলের ৩** শ্ত্রীোক কুঙ্গি কমর 
ধর্মঘট করেছিলেন। ভারতে ত্ত্রীঞ্সোক 

একত্রিত হয়ে কমণভ্যাগ ও ধশ্মঘট করা 

এই প্রথম। 

কেরালা । 
রা 

১৭৭) শ্রীপ,ধাজ্র নাথ গ্ধপ্ত, 
সাধারণের জন্যে সরকার কতৃক অথ 

সঞ্চয়ন প্রকল্প ভারতে কবে প্রথম চাল, 

হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি নাম কি? 

উঃ -. 

১৮১৩ শ্রী: সরকার কর্তক সাধারণের 
জনে "থ সঞ্যুন প্রাক ভারতের কঙ- 

কাতায় প্রথম চাপ হয়। প্রতিষ্ঠানটির 
চে 

১৫২ 

নাম প্রেসিডেন্সি ব্যাঞ্চ। 

১৭৮) শ্রীমতি লীঙ্গা লাছিডী, 

এলাছহাবাদ-.” খঘি অন্বহিন্দের জননী ও 

সহোদরা ভগিনীর নাম কি? 

উঃ--. 

থাষি অরবিন্দ্দে জননীঝ নাম স্বর্ণল তা 

দেবী এবং একমাত্র সঙ্হোরা ভগিনীর নাম 

সরোজিনী দেবা। 

১৭৯) সৌঞ্ত হোসেন আলী ঢাকা-_ 
কাজী নজরুল ইসঙ্গাম জীবনে কি কথনে 

ঘঙ্গমঞ্চের পাদ পীঠে অথবা নিনেমার 

রূপালী পন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন? 

উঃ£-- 

কবি কাজি নজরুল ইসলাম জীবনে 

একবারই রূপালী পদর্ণায় অবতীণ” ছয়ে- 

ছিলেন। ছবিটি ছিলো সুপ্রসিহ্ধ নাটাকার 

গিরীশ ঘোষের 'প্রুবা। নজরুল তাতে 

নারদের অংশে অভিনয় করেছিলেন | এই 

নারদের কেনো দ্বাড়িগোক ছিলো না। 



শ্বীড়বুৰী 
( পথ প্রকাশিতের পর ) 

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণ যোগা 

রত আছরণ করে মিতা ভাই. 

হাতত উপহার দেধার [টা 

আমার আছরণে কিছুটা এপো- 
মেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক পাঠিকান্রা 

দেগুলো দের লঞ্চয়ের যাহুথরে যথাযোগ্য 

কিছু 

বোনদের 

করছি। 

স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা 

করবেন । 

১৮ই ফেব্রুয়ারা 
১৮৬ থা, অঃ -- 

হ.গজী জেলাম্ছ কামারপুকুর গ্র'মে 
গদাধর চট পাধ্যানর জন্মগ্রহণ বন। 

পিঞচার নাম ক্ষুদিরাম ঢট্রেপাধ্যায়। এই 
গদাধর পরে শ্্রীশ্রীয়ামকষত। পরমহংসাদব 

নামে অিহিত হন এফ ভক্তবৃন্দের দাদা 
আজও তিশি অবতায় বাপে পুজা পেয়ে 

১৫৩ 

আমছেন। 

১৫ই মা? 

১৮৭৩ থী.: অং -.. 

কলকাতায় কলের জল চাল, হয়। 

৮ই মেপটেম্বর 

১৮৭৫ খীঃ অঃ 

কোলকাতার আলীপুর প্রথম আবহাওয়া 
বিভাগ স্থাপিত হর। 

১৮৯৮ খা; অঃ 

রে সাছেৰষ দমদম বুলট আবিস্কার 

রেন। বতর্মা.ন এই বুলেট আন্তজাতিক 

আইণমুপারে বর্জত হয়েছে! এই 



হজনের কারণ, 

স্মৃতি বাগছে বিশ্ব পারত 

একর 

করার কবন্চা। 

৪ঠা যে 

১৯০২ খাঁ; অ:--. 

খ্বামী বিবেকানন্দ বেল মঠে চির 
সমাধি লাভ করেন। 

উত্তর 

প্রঙ্ব - ২ 

উপ্তর-.. 

সারাতক আখাত ১জা জানুয়ারী 
১2 গাঁ 9 

চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার 

ভাত ... 

গুনের অধিনায়ং 

হূর্বমেনন (মাষ্টার দা) ইংরাজের হছাজ্ডে ধর 
গাডেল | 

বল্ন তে। 
কোন খেলোয়াড টেষ্ট পাচ 

দিনের 

(৫) 

কিছু শ্বা কিছ, সময় 

ব্যাট করেছেন? 

১৯৬০ সালে ভারতের আয়সীমা 

ইডেন গাভেনে অষ্রেলিার সঙ্গে 

টেষ্ট খেঙগাত পাঁচ (8) দিনই 

কিছ, না কিছ, লময় ব্যাটিং 
করেন। 

সধচেয়ে বেশী টেষ্ট খেলেছেন 
কোন খেলোযফাড ? 

ইংলগ্ডের ওষালী ছ]ামড। ৮৫টি 
টেষ্ট খেলেছেন। 

৮৪ 

গ্রন্থ -৩ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী টেষ্ট কোন্টি? 

উত্তর -_ 

পাশ - ৪ 

উিতজ, 

১৯৩৮-৩৯ লাজে ভাবধানে দক্ষিণ 

আক্রিকা ও উংলগ্ডের টেট খেলা 

১* দিন ধরে চলবার পন 'ডা, 
খাকে। 

টেষ্টের এক সিরিজে সবচেয়ে 
বেশী শল্য রান করেছেন কোন 

থাষ্িনামা টিতে রাত ও 

ভারতের পন্থজ ঝার়। 

সাজে ইংজণ্ডে টেঞ্টের ৭ ইনিংপে 

৫ বার শা কয়েছেন। 

২১৯৫২ 



প্রশ্ন - ৫ 

উত্তর -- 

প্রশ্ন "৬ 

উওর -- 

প্রশ্ন -৭ 

উত্তর-. 

হজ, স্তো? 

টেষ্টে সবচেয়ে সৌভাগ্যন্ুক শত 
রান ফোনটি ? 

ইংজগ্ডের ফ্রাঙ্থ উলী ১৯২২-১৩ 

সালে দক্ষিণ আগ্রিফার বিরুদ্ধে 

টেষ্ট খেতে নেমে প্রথম বল 

নিগ্ষের ট্রাস্পে ছ্িট করেন কিন্ত 

'বেল' না পড়ায় ডিনি আউট 

না, শেষ পর্যন্ত ১১৫ রান করে 

নট আউট থাকেন। 

টেষ্ট থেঙাতে সবচেয়ে বড় জয় 

ফোনটি? 

১৯৩৮ সালে গভালের মাঠে 

অষ্ট্রেলিয়া বিরুদ্ধে ইংল)গ জেতে 

১ ইনিংগ ৫৭৯ রাণে। 

টেষ্ট 

কোন 
হু'দলেম যানের গলমতায় 

খেলা হায়"জিত হয় নি 

ক্ষেঞ৫জে? 

১৯৬৪ সাজে ব্রিসবেনের মাঠে 

অন্ট্রুলিয়া ও ওয়েইউইগিজের প্রথম 

টেষ্টে হ'দলের রানের মতা 

ভ্রু থাকে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম 

ইনিংলে রান। দ্বিতীয় 

ইনিংলে ২৩২ র্ান। গয়েইইগ্ডিজ 

৫০৫ 

১৫৫ 

প্রশ্ন ৮ 

উত্তর _- 

প্রথম ইনিংসে ৪৫৭ রান 
থিতীয় ইনিলে ২৮৭ হান। 

টেষ্ট খেলায় সবচেয়ে বড ও 

ছোট ইনিংস কো-টি? 

বড ইনিংস ১৯৪৮ লালে ওভালের 

মাঠে আষ্ট্রেপিয়ার বিরুদ্ধে 
ইংলগ্ের ৭ উইকেটে ৯০৩ রান। 

ছোট ইনিংল ১৯২ পালে 

এসবামটনে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 

অষ্্রেলিয়ার ২৬ রান। 

সংগ্রাহক-- ৭২৮৫ চক্র বিকাশ ঘোষ 

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও 
সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর 

বাংল! পরিভাব। 

শ্রীদরবেশ 

( প.ৰ প্রকাশিতের পর) 

[00206 2010৩: - এঞ্সিন চালক 

[006170667 (0151)। 17716861070) 



হরাজা বন্ঞান সাহিত্য ও পরকারী কাজে ব্যবহাত শকাঁবলীর বাং পিতাধা 1 

বাসাক।য় 

12770810997 (86501097108 1)--- যান্ত্রিক । 

12210952 8750 81011) 2115 ০0৮ - 

যানম্তিক ও পোতমাপক। 
101)0117961 9010678701091006156  (3০0৮9710- 

যাত্ত্িক, অধ্যক্ষ, 

সরকারী পোস্তাজন। 

2089106 10001 58,710... 

১0025-.. সন্তা, সত্ব? 1000010,0196186 

কীটবাদ | 

১0৮01010097)... প্রতিবেশ । 092)... 

ঈর্ষা, অস,যা। 
18101)5700678,]... ক্ষণস্থায়ী । 
[088,010 ০0 611706... কালশোধন। 

1008697.-. নিরক্ষ রেখা । 10011). 

10121010,.. সাম্য । 

1/0081002..- বিষ,ব | 809865--. ন্যায়। 

00000৮91906, তুল্য | 70015 098,61020- 

বাক ল। 

1970৮1০070-. ক্ষয় | 10859706151 02] -. 

উদ বান্ধী তৈল। 
সংস্থা করণিক। 

সংস্থা পির । 

9 02101151)17)0 5706 €5191]5... 

195 08,0189101179106 78161019, 

1১৪ 6709601 (0০১ ৫ ৬. 2061)6,).. 

গাক,করণিক। 

১৮০৪... খাড়ি। নি) ০6108]... 

শাশ্বত, নিত্য | 

79৮57... ঈথর । [061770৪...নি তীবিদ।া | 

১০2০০1০9০৪5 .. নকুল বিদ]া। 1761910£:- 

নিলানবিদ্যা। | 
1702910108 .. স্ছনহিদ্যা। চু ড 9০01. 

0010 .. বাস্পীভবন। 

চড91079910.-. চিরছরিত। 90501216801)... 

অতিথ্বাযক্তি। 

চ5810015)97) 086 8109 40010 20210816- 

17180 .. পতীক্ষঙ বহি-নিখীক্ষা বিভাগ। 

19091061092 .. ব্যতিক্রম 1 10300178706. 

বিনিময় 

[5:0186.-- আবগানী। [9০৫18656 . 

শরিচালক। 

10590586155 101)5110691, ০10)10 510) 

1)617876006100,,.. পিঠা 

বাশ্ক1ত, স্বত্ব বিভাগ। 

স507561565 010509. নিবণান্ী) অধিকারিক। 

11008055010. শ্রলারণ 1 979০9680101). 

প্রত্যাশা । 

[50১50897005 -,. উপযুক্তি। [নস0)81, 

৬০৪59]. দক্ষ ভজ্বায়। 

[7/য01:৮,,. কপগ্তাঁন। (20০97: 27509 

00977691167... নিম 

বাণিজ্য নিয়ামক। 

2:79 48981868006 00708] ৮8102 0] 

চ'079808... অতিরিক্ত সহ বনপাল' 

নিকষ, £65910%11... নেত্র- 

গোলক । 

261906.-. 

ক্রেমশঃ 
বস ভি সস 

১৫৬ 



মোটেই শক্ত নয় 

(দ্বিতীয় ভ্ভবক ) 

( পুব প্রকাশিতের পর) 

ধাধাটি 

পেরেছেন। 

পাঠিয়েছেন 

হাল্সু। যারা 

কীভাবে উত্তর 

ভবে গোতেন্না 

করেছেন তা 

আশাকরি অনেকেই গতবারের 

(মোশন-১) সমাধান করতে 

যাবা বারা সঠিক উত্তর 

তাদের নাম নীচে দেওয়া 

সমাধান করেছেন ভারা 

পেয়েছেন জাশি না। 

ভদ্রলোকটি যেভাবে দমাধান 

নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে। 

সুবিধেব অন্য পাওয়া তথ্যগুজি সাজিয়ে 

নেওয়া হচ্ছে - 

১। যে পাচটি নম্বর ড্রাইভারের দলের 

লোকেরা দিয়েছে-_- 

(ক) ঢা 4651 

(খ) 284৮ 7551 

(গ) 81797 2581 

(ঘ) দাও 2681 

(৩) ভা 758] 

১৫৭ 

-- জগ্তষি 

২1 কোনটিই প্রকৃত নম্বর নয় 
ও| কোনটিতেই নিভূল সংখ]াংশ বা 

নিভূল অক্ষরাংশ নেই 

৪। প্রপ্তিটি নম্বরে ফেবলমাত্র ভিনটে 
(কম বা বেশী ৭য়) ভুল আছে 

৫। সধাই ভুল বলেছে এমন কোন 

অন্ক বা বর্ণ ন্ই। 

সমাধান £ 

গুপরের ৫টি তথ্য থেকে নীচের তথ্য- 

গুলি পাওয়া যায় 

৬। উল্লিখিত লরীর নম্বয়গুলির একটি 

বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যার যে পবগুলোর 

শেষ অন্ক হচ্ছে ! (এক) এবং «ধম তথ্যা- 

থযায়ী সবাই ভুল বজেছে এমন ফোন 
এই শেষ অন্কটি (1) ভঙ্গ 

অর্থাৎ ] এই 

অন্ধ নেই। 

হলে ৫ম তথ্যটি খাটেনা 



মোটেই শক্ত নয় 

অন্থটি নিভূল। 

প। ৫ম ভথ্য থেকে এগ বোঝা যা 

যে ন্ঘরের প্রথম বণ্টি ডা বা গু হবে। 

তেমনি ছিপ্ভীয় বণটি 9 বা ছু) এবং ৩য় 
ৰণণটি 7 5 বা ঢা হবে । অধথ্ণাৎ লরীর 

নম্বরের অক্ষপ্রাংশটি নীচের ধে কোন একটি 
হবে". 

ভা) 20)102 ছাট 20100 চড00$ 70701 

চা 1007 চ79]) 1087) 9 10891 

৮| ওয় তথ্যানুদারে এই বারটির 

মধ্যে নীচের কোনটি নিভুলি হত্তেই 
পারে না -_ 

ভা) 200] 1080] চডা0 7৩] 

এগ,লো ড্রাইভারের দলের লোকেরা বলেছে। 

৯। পম গু ৮ম তথ্যান্থসারে নীচের 

যেকোন একটি হচ্ছে জরীটির নম্বরের 

অক্ষরাংশ-.. 

10910] চ71)]0 চ7910 22091) ৮79: 77)1)0 10061 

১০। পম উম ও ৯ম তখথার ন)]াএ 

প্রমাণ কমা সম্ভব যে নীচের বাটা সংখ্যার 

মধ্যে কেবলমাত্র তারকা টিনু বিহীন ৭টি 

১৫৮ 

সংখ্যার একটি নিভু সংখ্যাংশ হবে 
(ডাকা চিহিত নংখ্যাগলোো পাওয়া গেছে 
১ম তথ্য থেকে) _- 

453]. 703] 253? 

4581 7581% 25814 

4:03 ]% 7631 269. 

4681 4681 268 ] ক 

১১। এবার »ম ওথ্যে পাওয়া ৭টি 

অক্ষরাংশর প্রতিটি (এক এক করে) ১ম 

তথ্যের পাঁচটি অক্ষরাংশের সঙ্গে মিলিয়ে 

দেখলে প্রকাশ পাবে যে নীচের কোনটিই 

নিভূণল হতে পাকে না_- 

70] (কারণ 1799: 2508 এ 

7709]) ( জা0] 4691 

ভয81 (3 17701) 455. 

170106  ( 5, ৪: 7581 

7286 (৯, 101 469] 

তাহলে তিনটের বেশী ভুল থাকবে) 
8 0) 

টঃ $$ ৭৪ $ট টঃ ) 

ধ রন টি. .7 3 
অথ বাকী 09: এবং 91) এর 

ঘে কোন একটি নিভুর্ল হৰে। 



মোটেই শক্ত নয় 

১২1 অক্ষ রাংশের কষে যেভাবে 

করা হয়েছে ঠিক সেভাবে 

পরীক্ষা করলে দেখা যাবে 

2681, এবং 252] এর 

উত্তর আছে। 

প্রমাণ 

খ্যাংশ গুলি 

যে- 4581, 

মধ্যেই নির্ভূল 

১৪। ১১৩ ১২ নম্বর ধাপে পাওয়া তথা- 

গুলা মেলাজে পাওয়া যা যে নির্ভুল 

নন্প্ন নীচের যেকোন একটি তাথে। 

70): 458] 

হাট, 7968 

9০] 

৪1১ 45817 

৮০] 68] 

আও 19 ০ 25921 

১৪। গুপরের ৬টি নশম্ববেন্। প্রর্িটি এক 
এক করে ১ম তথ্যের দঙ্জে মেলালে দেখা 

যায় যে 101): 4581, 253], 

০) £981, 990 768], 91) 262] 

এর সবগ,জিই ভূল (কারণ, ১ম তথোর 
ন্বরগ,লিছে তাহলে তিনটের কষ বা বেশী 
ভল বেরোচ্ছে)। 

হা)10] 

অতএখ নিণেয় সমাধান-” 7092 768] 

মোটেই শক্ত নয় ১ নম্বর ধাধার ফল 

যারা মোটেই শক্ত নয় প্রথম ধশাধাটির 
উত্তর ঠিকই দিয়েছেন তাদেব নাম নীচ 

দেওয়া ছল. 

বি ৩*১৮ শীগ্ভা সিনা, বি ৫৩ ও 

মন্মথখ হাওলাদার। ৭১৯২ গুপন মুখোপাধ্যায়, 

৭৩১ বিজন ভট্টাচার্ধা, বুর্ঘকাস্ত 
নন্দী, ৭৩৪৭ আমর চট্োপাখ্যায়। বি ৬২৩৩ 

অবনী ভূষণ বসাক । 

শ৩6€ 

এব।ন আগ একটি ধাধা দেওয়া হছুচ্চে। 

আশাকরি এবার আরগ আনেকে সমাধান 

করবেন। 

মোশন ২ 2." 

আমাদের পড়ার ক্লাবটি ঠিক আমাদের 
ঘাডীর কাছে। জোতল্লা থেকে দেখা যায়। 

ক্লাবে গরা নতুন একটা খেলা খেলে! 

এই খেলায় একপক্ষে চারজন কবে মোট 

৮ জন খেলে! একদল্সে থাকে মেয়েরা 
আর অন্যঙ্গিকে থাকে ছেলেরা । যেঘ্বেন 

ঠিক চারটি ছেলে আর চারটি মেয়ে আলে 
লেপদিন কোন অন্থবিধা হয় লা। মুস্গিল্ 
হয় যেদিন বেশী আপগে। াদেছ বাগড়া 

তখন তদখবার মত। সেদিন এসেছিঙ্গ 

ছয়জন মেসে আর ছয়জন ছেলে। কাকে 

নেওয়া ছবে আর কাকে হবেনা এই নিম্নে 

তুমুল বাক বিতগা। আমি যা শুনোছ 

ভাই বলছি. 

১৫৪ 



অরুণ £ 

কপাদি £ 

চঞ্চল : 

মণি £ 

ঘনা £ 

লীলা 

মেণটেই শক্ক নয় 

মলি খেললে সঞ্চিত 

পারবে না তার সঞ্চিতা 

অনি খেজতে পারবে না। 

খেজক্ডে 

খেললে 

গাছজে কিত্ত অরুণ আন্র দীপক- 

কে আমরা একসঙ্গে খেলতে 

দেব না। যেকোন একজন। 

তার মানে আঙষাদের একজন 

পাকা খেলোয়ার কমে যাবে, 

আমরা তাহলে তপুদাকে নামাবই। 

তা নর! ছলে কেড খেলবো না। 

বেশ সো, ভপুদা খেলক, আমা 

দেবর আপত্তি নেই। আমরা কিন্ত 

তাহলে কণাদিকেও নামাবো। 

কণার্দিকে নিলে আপতি নেই, 

জী! আর মগ চুজনেই যদি 

খেলে তাহলে পর্পিকা থেলতে 

পারবে না বলে দিচ্ছি। 

আর মনে বেধো মলিফে যঙ্গি 

খেলতে দেওয়া শা হয় তাহলে 

হয দিলীপ [কিংবা চঞ্চল খেলবে, 

হৃর্জনেই নয়। ভাড়া পর্শককে 

১৬০ 

বাম দিলে হনাকেঙ বাদ যেতে 

ছবে। 

বরুণ; পর্ণিকার সঙ্গে আমার ঝগড়া 

তোমরা জান । ও খেললে আমি 

খেলব না। 

নমিতা £ হা, সেরকম এটাও মনে রেখো 

যে ভোমাদের এ ফাঞঙ্জিগপ ছেলে 

চঞ্চলটা খেললে আমি [কিছুতেই 

খেলব না। 

এন্বার বল,ন তো এত ঝগড়ার পর 

ভাহলে কারা কারা খেলায় অংশ গ্র্ছণ 

করল? একটা কথা বলে রাখি যে খেলা 

শুর হলে প্লেচার বদল আর হয় না। 

উত্তর পরবতী সংখ্যা প্রকাশ করা 

হবে। ঠিক উত্তর যাকা পাঠাবেন তাদের 

ন্বাম ঘোষণা করা হবে। 

উওর পাঠাবার শেষ তাগ্জিখ _- 

₹৬:্পে ভান ১৩৮০ বজাব। 



অংকে যারা কচ 

(১*মগ্তবক ) 

বাঞজার করতে গিয়ে অনেক সময় দ্বন্দ 

পড়েোছছ- ২০০ গ্রাম জিস্িব নেৰ 

২৫০ গ্রাম নেখ। আনেক ক্ষেত 

গ্রাম ঞ্িনিষের দাম নিণ্র করা 

হও। সে ক্ষেতে না শিগ্রে 

গ্রাম নেওয়া ভাল মনে করি। 

ক্ষেত্রে ১৫০ এন হিসেব ম্ববিধে এবং 

ক্ষেত্রে ২** এর হিসেৰ স্মবিধে তা 

করবার আগেও থান্তিঝট। 

সহজ কীভাবে নিণ/য় 

অনেকে হরুকত্তো অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। 

কেবল মাত্র অঝভিভ্ড বাজার সরকারদের 

জন্য ভাই কয়েকটা কথা বলছি। 

না 

২৫০ 

সহজ 

২০৩ ২৫০ 

কোন 

কোন 

নিণণয় 

ভাবতে হয়। 

কথা বায় হা 

১৫* গ্রাম হচ্চে ১ কেঃজিঃ এর এক 

চতুর্থাংশ। ১ কে: জিঃ-র মুল্যন্ে সহজে 

৪ দিয়ে ভাগ কর লস্ভৰ হলে ২৫০ 

গ্রামের মুল্য সহজে নির্ণয় কৰা যাৰে। 

যেমন, ৪ টাকা কেঃজি:, ৮ টাকা কেঃজি: 

প্রভৃতি । ১৬ নম্বর পদ্ধতি (৪থস্তবক) 

যাক পড়েছেন ভার। জানেন যে, মুল্যের 
শেষ অস্ক হুটো (যেমন ১১০ এন ১) £ 

দাতা বিভাজ্য ছ'লে দে ম.ল্যটিও ৪ দ্বাতা 
বিভাজ্য হবে। 

ভ্ঞানেজ নাথ রায় 

এক কে; জি: এর এক পঞ্চমাংশ ছচ্ছে 

২৯০ গ্রাম । ১ কে; ভ্রিঃ এর মআল্যকে € 

দিয়ে ভাগ করে ২৯ গ্রামের মজ্য 

নিরূপন কঙঃতে হলে ১৭ নম্বর পদ্ধতির 

€৪থ ভ্ভবক ) প্রসঙ্গ তোলা যেতে 

পায়ে। 

এই পদ্ধতি অনুসারে ১ কেঃ জিঃ ' 

মুল্াকে ছিগুণ করে দশ ভাগের একাং* 

খেতে ২০* গ্রামে মল) পাওয়া সম্ভব! 

যেমন ৩৪০ করে কে; ছিঃ ছলে ২০০ 

গ্রামের দা হবে ৬৮ পয়সা। 

বলাবাহুল্য যে ১ কে: জিঃ র ম্লোর 
এক দশমাংশকে (অথাৎ ১০ গ্রামের 

ম.ল্যকে ) দ্বিগুণ করেও অতি সহঙ্জষে ২০*' 

গ্রামের মলা নিরূপন সম্ভব হয়। ৩৪০ 

কে সাধাঞ্ণ প্রখান্ত ৫ দিয়ে ভাগ করতে 

জআপেক্ষাকত বেশী সময়ের প্রয়োজন 

হুন়। 

বাজার করতে গিয়ে কিংবা টম 

বাসে ঘুরতে গিয়ে এক ধরনের ঘটনা 

প্রাঞ্চই ঘটে। যেমন, ২৪ পয়লার পেখা 



ছে বারা কণা 

কিনে দোফানদাযকে একটা সিকি দিলে ১১ এন ২ নামল হাতে রইল ১ ৯ 

আনেক সময় দোকানদার ঘধলে', এক পয়সা দ্বিগুণে ১৮ আরহাতের ১ সমান ১৯ এর 

ভো দিতে পারছি না। বেশীর ভাগ ১৯... এভাবে গ্রণ করে উত্তর পেল ৭১*৯২। 
ক্ষেত্রেই আময়া এ এক পয়লা জন্য অথচ ৩৫৯৬ কে (৩৬-৪) অর্থাৎ ৪ 
ঝামেলা না করে বলি, আচ্ছ। ঠিক আছে। পরসা কম ৩৬ টাকা কল্পনা করে দলিলে 

আথচ, খুব কম সমং়ই আমরা ভেবে দেখি উত্তর অপেক্ষাকৃত লহজে নির্ণয় করা 

ঘে এ এক পরসা নানাভাবে দোকান যায়-- 

দাবেঝ কাছ থেকে নেওয়া যেতে পাযে। 

যেমন, আমাদের কাছে ১ পয়সা থাকলে যেমন, ৩৫৯৬১২ 

দোকান্দারের কাছ থেকে ২ পয়সা নিয়ে ৮০ (৩৬--০৪)৮২ 

এই এক পয়সা দিলে মোট ১ গপর়স! ম্ ৩দ ১৫ ২৮ ৮০৬ ১২ 

দেওয়া হবে । কারণ, হই -- ০৬৮ 

7৭১৯২ নিণেকয় মজ্য | 

০» পরলাম” ১ পয়লা- ১ পয়ল। 

অনুধালপ তাবে, ৫-২-১-১ (অথ ওপবে হিলেরটা বোঝানর জন্য বিশদ 

৫ পযসসা নিয়ে হটে! ২ পয়সা দিলে) ভাবে দেখান হয়েছে। কার্যক্ষেতে তার 

গ্রয়োজন নেই] ৩৫৯৬ টাকা যে ৩৬ 

৩-.২ ১ টাঞ্া থেকে ৪ পয়সা কম তা কল্পনা 

১০ --৩-- ও ১ করতে হিসেবের গ্রয়োজন হয় না। ৩৫ ৯৬ 

৩+৩- ৫ সম ১ এন দ্বিগণ শাহলে ৩৬ এর ভ্বিগণ বা 

২+২--৩ ৮ ১ শ২ টাঞ্চা অপেক্ষা ৮ পয়সা (৪ পয়সা 

দ্বিগ,ন ) কম, খুব সহজেই অনুমেয় । ৮ 

আমাদের মধ্যে অনেকে অন্কের সহজ পয়লা কম ৭১ টাকা যে ৭১৯২ স্ভা তো 

পদ্ধতিগুলো জানেন না বলে তবেশ কষ্ট [ছাগুর সামান ভাস 

করে হিসেবের কাজ করেন। সেদিন জক্ষ্য 

করলাম, একজন কীভাবে ৩৫,১৯৬ (৩১ (5.) মজার গণ? 

পিটার হধের মুজ্য) এর দ্বিগুণ নিণণে এবার একটি বেশ মজার গণের 

করল। সে সাধারণ নলিয়াম ৬ দ্বিথাণ পদ্ধতির কথা বলছি । শ্শ্*স : শস্ম্ছি 
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অন্কে বারা কাচা 

কেনমা পদ্ধতিটি দেখে মনে 

ভা থেকে কোন গপফল পাওয়া যেতে 

পান্ে। সংখ্যা ছটোকে এই পদ্ধতির কোন 

ধাপেই পরস্পর গণ করা হয় না| সংখ্যা 

হু'টাব একটিকে একভাবে এবং অন্যটিকে 
অন্যভাবে গণ বা ভাগ কবে উত্তর পাওয়া 

যাত। একটি উদাহরণের সাহাযো পদ্ধতিটি 

হয় অর যে 

বোঝধাবাত চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করা 

যাক, ১৯৩৫ এবং ২৩ এব গ.ণফল বের 

করতে হবে। 

সংখ্যা ছুটোর মধ্যে যেটি ছোট গ্ু!কে 

ক্রমশঃ ২ দিয়ে ভাগ ঝরতে হবে যতক্ষণ 

না ১ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে অন্য 

সংখ্য টিকে ছ্বিগণ করতে হবে| এক্ষেত্রে 

২১৩ ঝা ২৩৫ 

১১ গু ৪ ৭০ 

৫ ধক ৪ ৪৬ 

ক হিং ১৮৮৩ 

১] ফ ৩৭৩৩ 

পুরুষের তগ্ সয়ে যে রমণী দেহ অগ্রিদঞ্ধ হয়নি বৃথা 

এবার ভানদিকের একমাত্র সেই সংখ্যা" 

গপিই সংগ্রহ করতে হবে বার বাদিকে 

বেজোড় সংখ্যা আছে (ঞ্চিভুিত)। এ 

ক্ষেত্রে ৯৬৫, ৪৭০. ৯৪০, ৩৭৬৯০ এই চারটে 

ংখ)া যোগ করলে পাওয়া যাষে 

যা হচ্ছে ২৬৫ এধং ১৩ এঝ 

এভাবে গ,ণ 

৫৪০৫ 

গুপফল । 

করতে হলে একট, বেশী 
সময়ের প্রয়োজন । একমাত্র নমওনত্বেজ কথা 

ভেবে এখানে উল্লেখ করা হল। ভাবছেন 

হতো এ আবার কী করে সম্ভব! সম্ভব 
কিনা তাতো উদ্গাহন্ষণ থেকেই প্রমাণ হল। 

আর কী ভাবে হুল তা অনুশীলন খ্বর9 

আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। পমাধানথ না 

করতে পারছে পরে কথনগড আলোচনা 

করা হথে। 

€ ক্রমশঃ ) 

তার 

সাজলগ্ঞা বৃথা তার জন্ম। যৌবন যার অনাদৃক্ত সে বৃদ্ধের সমান। 
-- জি, এইচ, লঞ্চেনন। 

সংগ্রাহক” ৬৭৬৬ জরি মিজ্রা। 
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বিশ্বন্গিতালি সম্ঘ 
৪৮, স্গাজকুকধ ভ্বীট, উওদ্ পাড়া, হছগঙ্গী 

আশহাচে - আরাবপ---১৩৮০ 

সুভন মিভাঙ্গেন্স নাম ও পন্সিচক্পের ভাল্পিক! 

১গশ বর সস পংখ্যা 

সঙগগল্য সংখ্যা ৭২৫১ তোকে ১৬৫০ পর্যজ্ত হিঙানেজ 

গরনসিভল্য এওাকাশ কমন্স হজ । 

যে সকল সভ্যেঞ্ ঠিকঃনা আনাতে খআপন্তি নেই 

আাানদেজ ঠিকানা নামেন সক্ষে শ্রুকাশ কর? “হজ | বতরণ্মানে 
ব্ পন্রে ব্বা্দের নাম গ্ডান্পিকান্ত মুজিভ বা প্রকাশিত 
হয়েছে বা হছবে এখন খেকে ভানা এ সকশ মিড়াকে 

সমাস ভঙ্গের ঠিকানান্স চিঠি দিতে পারেন 1 
ফংঘেছ আঅবধাম্সকুত্বে আন চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন 

কবে না।॥ নারী মিভাদেক্স লেখা আ্রভ্যেকটি গুম চিঠি 

সংঘন্ অআবথাকস্সরকত্যে পাঠাতে হবে 1 আপত্তি ০ থাকলে 

নান্তী মিভারা এলপক সরাসন্ি পতঞাজ্াপ করতে শ্ানতেন | 

নানী মিগ্ঞারদেজ কাছে পত্র দিনে পক্ষ কালেক্স অধ্যে 

উত্তর শা পেলে জোড়া শোষ্ট কাড়ে স্মরণ লিপি পাঠাতে 
পাজেন। ফি কোন কাকপ বশত: নান্সী মিতান্জা পত্রালান্ে 

বির্গ্ত থাকতে চান ভবে যেন ভানা আন্িত়ে তেন 1 ভিঠি 

পেকে শ্িভন থাকা কোনভ্রু৫আই সঙ্গ নম্র । 

্রিয় বিষয়গুলির পর্িিবন্ডে যে নতুন সাংকোতিক চিত 
ব্যবহার করা হুন্সেছে সেগ,পি এইরূপ 2 - 
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অৃতূন দিভাদেছ নাষ ও পরিচন্তের ভালিকা 

আ অআভিনয, উ- উপন্যাস, খ- খেলাধুলা, গস্পগান 
ঘ-ঘর বা গৃহস্থাঙী, চ- চলচিত্র, ছছ_ছ্ছবি তোলা, 
জ-জানবার কথা, ড--ভাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, 
পিকচার পোষ কাড” ত-তাস খেঙগা, দ--দাবা খেলা 
ধ--ধন্ম, ন-- নাচ, প-পশুপাথী পালন, ফ--বাগান কত! 
€ ফল, ফুল, শাক-সবজী ), ব--ব্যবসা বাণিজ্য, ভ-ভ্রমণ 
শ- শিল্। স...পমাজ, হ. সাহিভ), য. যন্ত্রস্জীত, 
র রাজনীতি, হ্ক...অক্কষন চিত্র, ভত্ত...বিজ্ঞান | 

মিঙাদের নাম ও পরিচয়ে তালিকাগুলি এইরূপে 
লাজান হরেছে .. সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি 
গু সথের বিষয়। 

ক চিত্ত মিতাদের ৮৫ পরলার ধিশেষ ঠৈেদশিক বিমান 
পত্রে সন্াসরি চিঠি দিতে হুবে। 

৭২৫৬ অনিল রঞ্জন সরকার ০1০. সঙ্গিলগ সরকার, গুল পাড়া কালিয়াগজ, পশ্চিম 
দিনাজপুর ১৬ ছাত্র এ ড আআ 

৭১৫৭ অমর নাথ দাস ইউ, জি, সি হোষ্টেল ছেভমপুর, বীরভূম ১৮ ছাত্র জ মিভাঙ্গী 
৭২৬৯ অশোক কুষার মুখাজা 910 পণ্ডিত এস মুখাজণী রহডা চৌধুন্ধীপাড়া পো:... 

রহড।» ২৪ পরগণা, ২* চাকুরী গ ব ভ 
৭২৯২ অজকেন্দু দাল ২॥ জগ্ড ভাক্তার লেন, কাদাই বহরমপুর মুশিদাবাদ, ২ 

ছা গব ভু 
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নতুন শিতাঙেজ নাম ও পরিচয়ের ভালিক! 

৭২৯৩ অমল কুমার মণ্ডল ০10 হুলাল কুমায় গায়েন টাকী নখ” পল্লী, টাকী ২৪ 
পরগণা ১৯, ছাত্র সহ শভ 

৭২৯৪ জঅল্ীপ উক্রবন্তী” উত্তর বাক্স।ড়া, যাক সাডা, হাওড়া, ১৮ ছাত্র রহ গ বর 

৭৩০৮ অমল কুমার দাস &%৪, পঞ্চানন তলা কোড পশ্চিম পুটিয়াক্ী কলিঃ ৪১ 
১৯ ব্যবসা হব ভ ড 

৭৩১৮ অসীম কুযার পাল গ্রাম... কেবীগড় পো: মধামগ্রাম ৯৪ পয়গনা ২১ 

চাকুরী হগ্ধ গ 
৭৩২০ অজি সাহা ০/০ জঙ্গি ফেণ্ড হঞ্জেকুঝ্পুর মুশ্িদাবাদ ২১ ছাত্র র ছু 
৭৩৪৬ অপ্মেষ মিত্র টেলিফোন এক.সচেঞ্জ চাবুঘ়্া ডিব্রগড় আলাম ২৪ চাকুগ্সী 

হঞগ খ 

৭৩৪৭ আমর চাটাজণখ 8 82 99০96০-2 চ০০1159118-2 071888 ২৮ চাকুরী 

সরহব 

৭২৫৫ আবুল কালাম আজাদ গ্রা:/+পোঃ নারিসা ঢাকা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র 

হু গয 

৭২৬৬ আশবাকুল আলম বি-২/১ জেলা লঙ্গর আবাদিক এলাকা টাঙ্গইল বাংলা 

দেশ ১৬ ছাত্র গজ ড খ 

৭২৬৭ আলী জাহর খালেখ উজ্জামানজহির 0109 মোঃ ওযসালী বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক 

জামালপুর ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র রহ ধগ 

৭২৭৮ আশীষ কুধার মজুমদার [80969] 1০ 74 £:০০020.-180  £9601081 

[8 0510997806 00179225 [01 0001)9075 857587)8, 00 ০০০ 192))9 ১৯ ছাত্র 

হগভছ 

৭১৯১ আশীব চাটা ভা০5৮ 060281 9০৮০6 1006০010165 09880 29852- 

৪8008] [91)210997 008709 ডড০৪৮ 1)80]007 ০0 & 220 135598010৮০ 1১81580] 

৬4110119907) ২* চাঁকুগ্ী লববিষয় 

৭৩০১ আবুল বাশার ০/০ স্সাবা,ল্গ হাসিব, বূপলা ওীৰন বীমা কর্পোক্ধেশন এম 

এম আলী ঝোড যশোর বাংলাদেশ ১৬ দাত ড প 

৭৩৩২ আনোয়ারুল আঞাদ ০01০ ডাঃ আবছুপ্রীহ আল মামুন বজ পুর সড়ক 

আমালপুর ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র সহ শব 
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নতুন মিঙাদের নাম গ পরিচয়ের তলিকা 

৭২৮০ এস লি প্রামাণিক 690073] [ঘ০,.]. পু, 7, 90 70001 ম্বিণ. ৪8 0. 50 

8565 ১৯0. 07 09065 86৮01419788 817)-15 4.১ ১৫ চাকুরী সব হ শ 

৭২৮৩ এযানী সরকার 1.4] লাখ ৬৬ 0.৮. ২৪ ছাত্রী সহ শপ 

৭৪০০ এম আশিদ ২য় বর্ষ (তড়িৎ কৌশল) ১০৬ দক্ষিণ ছাত্রাবাস প্রকোশল 
মহাবিদ্যাজ্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১১ ছাত্গ ধগব 

৭২৭৫ কাজী সারওয়ার উজ জাকিন গ্রাম ও পো: মুজগনন্সি খুজনা বাংলাদেশ 

১৬ ছাত্র ব যন ড 

৭১৭৭ কাজী রেশাদ.ও রহমান কালাই বঞ্চডা বাংলাদেশ ১৯ছাত্ত প যঞ্জ ভ 

৭১৯৬ কৃষ্ণা পান মাঁখলা ১৯ ছাত্রী (বি, এ পাটট,) গ ভ চ 

৭৪৩৩ কে, এম, এ, গাফফার সাং... দক্ষিন মোহাকালী পোঃ কেওয়ার বিক্রমপ,র 

ঢাকা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র হু গভিচ 

৭৩৪৪ কিশোর কান্তি পাল ভদ্রেশ্বর লাইত্রেয়ী রোড শাগ্তিপল্লী ভদ্রেশ্বর হগজ্ষী 

১৮ ছাত্র সহ গু 
৭৩০৬ গোগাঠাদ সাউ এন, আর. এস কালজ ট.ডেন্টস হো্টল ১৩৮ লোয়ার 

সারকুলার রোড কলি: ১৪. ২২ ছাত্র সহ চ 

৭৩২৬ গোপাল সেনগুপ্ত ৯৭/২ গোপাল জাল ঠাকুর রোড বয়ানগর কলি: ৩৬ 

(পিন ৭১০৪৬) ২৪ ছাত্র ভন্ছ অ 
৭২৭০ ঢগীদাস দে 0/0০ দেশ বনু মেডিকেল হল রুসস্ডি-২৮। ৭১ ঝ্লাসবিহ্থারী 

বন্দ কোড কঙ্লিকাভা-১ ৩০ ব্যবসা হু গ ভ. 

৭২৭৬ চৌধুবী আখগার ইমাম 0/০ এ এইচ চৌধুরী ডিএসলপি ইগাজছ্রিয়াল এবিয়া 
ট(উনখালিশপ,র খুজনা বাংজগাদেশ ১৬ ছাত্র তপু গয 

৭১৮৫ চক্রবিকাশ ঘোষ ১৪-ডি শ্রীশাথ মুখাতণ লেন কলিকাতা ৩* ১৮ ছাত্র হৰগভ 

৭১৫৮ ছ্ৃন্দা দত্ত কুতৃুবপ,ব ১৯ ছ্ানী ত গ যব ভ 

৭৩১২ জতঙ্গেব দাস ৩১1১ গ্রে ট্রিট কলি. ৫, ১৭ ছাত্র হু তী 5 

৭৩১৪ ভি, কে বাবলা মনিকা ফটো ই.ডিও হছহিরউদ্দিত্ত মার্কেট বগন্ডা বাংলা- 

দেশ ১০ ছাত্র ভতগ চ 

৭৩১০ আাপন ব্যানার ৬/১ নরলিংহ প্রলাদ দত্ত রোড বরা-গর কলি; ৩৬ 

২৬ চাকমী হগভচ 

১৬৭ 



নভম সিতাগের নাধ ও পরিচধ়ের ভাঙগিক। 

৭৬২৬ তৃলিকা বিশ্বাদ ফলি: ও৪, ২৮ পাহিত্য চচ্ণা হত ড 

৭৬২১৮ জিনাথ চন্দ্র মগুল সিংছড়! শোনা ঢাকা বাংঙাগেশ ২২ ছাত্র 
সয়হছশ 

৭৩৩৬ তপন কুমার সরকার ১০৬ ঝর্বণাটসন কমোড গরিফ! ২৪ পরগনা ২২ 
চাকুত্বী হু বগ ভ 

৭৩৪৮ তভপজ্যোতি ভট্রাচাঘ্য 010850 ৮8010 0? [17007 207,80৭ 

70192800017 49১ ২২ চাকুত্ধী স র হু ভ 
৭৩৩৪ হুল্াল চন্দ্র সাহা ০/০ দিলীপ কুমার সাহা গ্রাঃ ও পোঃ... বানীপুর 

পিন- ৭8২৩৩, ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র স ভ্ত ভ খ 

৭২৫৪ ন।ঞ্জিমুদ্দিন আহমেদ বেলনাবাবুর কান্দি পোঃ... ঘকোহিতপ,র ঢাকা বাংলা 
দেশ ১৭ ছাআ র ধ গ য 

৭৩২১ নবিন কুমার নাগ ০/০ নরেন্দ্রনাথ নাগ টি-২২* এফ রেলওয়ে কোয়াট।র 
বেলগাছিয়া কলিং ৩৭, ২৫ চাকুৰী গ য 

৭8৫ নবক,মার হালদার ১৪/১২ তিলক ক্সোড তুর্গাপর-৫ বদ্ধমান ২১ 
চাক, » ভ্ত ভ ড 

৭২৬৪ প্রদীপ মল্লিক ক.লটিয়া পোঃ- মশিক়াহাটী যশোর ঘাংলাদেশ ১৮ ছাত্র 
সরু হ জ্ঞ 

৭২৭৪ পীঘু্ষ ক,মার পাল এস, এল. পাল ঘোড শিলচর১ আসাম 

প্রবেশ পত্র পাওয়া যাবি 
৭২৮৬ প্রদীপ ক.মার চক্রবর্তী ৬৪/১৬ নরলিংহ এভিনিউ কলি: ২৮, ২১ 

শিক্ষকতা হ গর ঢ 
৭২৯৯ পত্লেখা বিশ্বাস কঙ্গি: ১৩ বেন্তার ঘোযিক! হ গ য ভ 

৭৩০ প্রদীপ লরকার চৌধুৰী পাড়া মধকড়দহ হাওড়া ২০ ছাত্র 
হ গ ড 

৭৩৭ প্রার্থসারথি সেনগুপ্ত ৮১/১- পি রাজা দীনেজ্দ ভ্রিটি কলিং ৬, ১৭ ছাত্র 
গা মিতালি 

৭৬১৬ প্রাতিযা নস্কর ঢোলাহাট ১৩ দ্বাজী হু 

৭৪১৫ প,সবী সগ্কার কালঘাট ২৮ শিক্ষিকা ভ ভ 

১৬৬৮৮ 



মতন মিভাঁদেত মাধ ও পঞ্জগিচয়ের তিক 

৭২৪১ বাদল চত্বর হ!লদার গ্রাম - নং ১১ জালাবেড়িয়া পোঃ নস্কঞ্কপাডা 

জালাবেড়িন্া ২৪ পরগনা ১৯ ছাত্র সহ শভ্ঞ 

শ২৫৩ বাসের বসাক গোপাল নিবাস স্ভাষ প্লী বাণপুব বর্ধমান ৯* ছাত্র 

শত্চভক্কড 

৭১৮৮ বলির জন্ম (49905608) 0. ১215 9.2 গত ঘা 91০ 99509 

২৩ চাকুখী গ ভ চ মিগ্ভাজী 
৭১৮৯ বিমল মণ্ডল ০/০ পি, অগুগ কুরমুন বন্ধমান ১৫ ছাত্র সহ ভ চত্ 

৭২৯৮ বিজু ৫1৪ গজনবী রোড, কলেজ গেট ঢাকা-৭ বাংলাদেশ ২০ ছাত্র 

সগভখ 

৭৩৮১ [বিজন ভটচাধ্য ০/০ রেনতথো উন্ডাসটি.জ প্রাঃ লি: ১১ চন্দ্রনাথ শিমলাই 
লেন, কলি: ২ ৯৯ ব্যবসা সগভচ হু 

৭১৬০ ভাম্বতী সরকার দিমহাটা ১১ ছাত্রী »হগয 

৭৯৬০ মোসারফ হাসেন বাদল ১৮৬/এ, নতুন পঙ্গটন লেন, আজিমপুর ঢাকা ৯ 
বাজ দেশ, ১৬ ছাত্র গঘ তত 

৭১৯৬৫ মুজিবর রহমান 910 ওগবায়তুর রহমান, রুথ মাচণ্ি শ্রাঃ ও পোশে সেভাব- 

গঞ্জ পিনাঞপুর বাংলাঙেশ ১০ ছাত্র পল হ গ 

৭২৭৪5 মলয় বুমার সরকার রুম-৮৪ সেনহল বি ই কলেজ বোটানিক গান 

হাওড।-, ২১ ছাত্র হগখ চ 

৭১৮৯ মুকুশ কুমার ঘোষ ইউনাইটেড ব্যাংক অব. ইন্ডিয়া উত্তরপাডা (পিন-৭১২২৫৮) 

হপলী ১৪ চাকুপ্ী ড মুদ্রাস"গ্রন্থ 
৭১৮৪ মানস সেনগুপ্ত 105 1357৮ 237)019&] [1530159 ৮0. (585৪ ৪০০১০3) 

01)980 19071) 6100708,1 8. ৮ ১৫ চ'কুতী রহ বধ 

৭২৯৯ মলিউর চীধুরী (বাবু) 0/9 এম আর চৌধুরী ৩* তল্লা কোড নক্ায়ণগঞ্জ 

ঢাক্তা বালাদেশ ১৭ ছাত্র স রুহ ব 

৭৬১৯ অজিদ-উ ভাখান (বিছ্বাৎ) হাসপাতাল রোড শিবগঞ্জ রাজশাহী বাংজাদেশ 

প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি 

৭৩২৪ আঙজিন কুমার ঘে।ষ ১৮? গোত্বামী পাডা রোড বালী হাওডা ২ 

ছাত্র (সববিষয়) 



নতুন মিভাঙেজ নাম ও পরি5প্টের ভাঙ্গিকা 

৭৬২৫ ম.ণাল কাস্তি সরকার নিত্য স্মৃতি ক্রুফ্ড জেন, চু'চ্ডা ভগলী ২৫ চাকুরী 
সপ্ত বধ 

১৩২৯ মোঃ আসগর আলী ২৭ করাতী টোলা ঙেন ঢাকা-১ বাংলাদেশ 
১৭ ছাত্র ব গ য ভ 

৩৩, মাশিক ব্যানাজা ০/০ প্িয়ল্াল ব্যানাজ স্বরোড বরিশাল বাংঙ্গাদেশ ৩১০ 
ছাত্র ছ পা স ধ 

৭৩৪২ মো: তৌফিক নিঝাঁজি মুসলিম মন জিল পুলহাট কসবা দিনাজপ,ব বাং 
গেশ ১৯ ছাত্র শি ধ যয 

২৬১ রণেকজ্দ্র কুমার গাঙ্গ,জী 00- 3. [ক 05007]5 [৭208705৮0০৮ 15)019,2 

8011)5915 4080:910)7 1)91)78, 1)097) ৪. 00 ২২ 008097 0806৮ হু গ চ ক্স 

৭২৬২ রতন কুমার সাহা মাল্সিকান্দা মেঘুঙ্গা বি এল উচ্চবিদ্যাঙ্গয় ১*ম শ্ঞেপী 
ব্রেমমিক নং ২৭ গ্রাঃ গপোঃ মেঘুলা জেলা ঢাকা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র সবহিষয় 

৭৯৭১ রবিউল আলম কুষ্রামপ,র রানডিম্া বদ্ধমান ১৬ ছাত্র সববিষয় 

৭৩২২ র্লাধাগোবিন্দ ঘোষ ৫ হরিপদ দত্ত লেন কঙ্গি: ৬, ২১ ছাত্র হভিবছ 

৭৩৪৯ রা সায় কৌয়ার পুর ১৮ গৃহস্থালী গ অ আবৃত্তি 
৭৩৫০ রবীন্দ্রনাথ চ্যাটাজা ভ্া৪ 9906102) 4, সা 0 2014-3 ২৬৩ চাকুরী 

সরহছু গ 

৭২৭৯ লোকনাথ সাহা 9/০ 1,0855 7৪5 86019৪ 18151069158 99079 &1-8 

4304 টু ১৯ ছাত্র সহ ব 

৭২৫৯ শ্যামা প্রলাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ বৃন্দাবন দত লেন, বাধাখাট সালকিয়া 
হাওড়া ৬. ২৫ শিক্ষক হু ব গ য 

৭৩০৯ শেখর ভট্াচার্য ৩২ গৌর মোহন য়ায় লেন ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা ১৭ 

ছাত্র হু ধ য ভ 

৭৩১৩ শ্যামল চক্রবত্তখ মোডকেল কলেজ হোটেল ২১৭ বিপিন বিহারী গাজলী 

দ্রিট কলি: ১৩, ৩১ ছাত্র লস র হজ 

৭৩৪৭ শংকর দাস ৩ পরমহ্ংস দেব ঝেোড নবগ্রম হ,গজী »* ছাত্র গয ভ খ 

৭৩৪* শ]ামল সেশ ৩৩/১-ডি শরৎ বস. রোড কলিঃ ৭**০২০ ২২ 

ছাত্র স হু শ 

১৭৯ 



নতুন গিস্ভাঙগের নাম ও পরিচয়ের গালিকা 

৭২৫১ সঞ্জিব ভৌমিক ০/০ ডাঃ সন্তোষ ভৌমিক স্ভাব পাক পোঃ- খোয়াই 

ত্রিপুরা ১৮ ছাত্র ও হবরবভখ আচ 

৭২৬৮ স্বপন কুমার ব্যানার হালিসহব শ্যামন্ুন্দযী লেন, পোঃ-- হাজিনগর ২৪ 

পরগনা ১৭ ছাত্র ছু ভছ ড 

৭১৭২ ন্ুশাস্ত দান ০/০ লনীতি কুমার দাস কুতুবপুর মালদহ ১* ছাত্র 
হুশ বৰ 

৭২৮১ সৈয়দ স.জাত আলী ০0/09 টৈয়ঙছ্গ উসমান আলী প.ব কাশ্মীর বাজার পিলেট 
বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র সহ শগ্গ 

৭২৮৭ পবুজ রায় 4901602£ 0১ &- লু. 83 ৪ চা সাও 019 99 &০০. ২৩ 

চাকুণী গযব ভখ 

৭২৯৫ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় ২২ মহারাজ নন্দ্র কুমার রোড (নর্থ) কলি; ৩৬ 

১৯ ছাত্র হগ্ীগ য 

১২৯৭ সমাস চন্দ্র দরকার ০/০ স.রেশ চত্দ্র সরকার থানাপাভা লালমণিল্স হাট 

রংপ,ঝ বাংলাদেশ ১৩ ছাত্র গর সপ্ত গ 

৭৯২ সমরেত্দর নাথ দণ্ত ৮/এ আনন্দ প্রসাদ গ্রিট কিঃ ৫, ২৪ ছাত্র হব ভছ 
৭৩০৩ সস্মতা দাস (দীপা) দলপতিপ্র ১৮ ছাত্র শবগহছ 
৭৩০৪ স্বপন বেরা ৯ রামকৃষ্ণ রোভ্ভ রিষভা হ,গলী ২৪ ঢাকুন্ী স রহ শ 

৭$১৭ স্.ক.মার সামস্ত মেরিন ইঞ্জিশীয়ারিং কলেজ পি-১৯ তারাত্ঙগা রেড 

কলি; ৫৩; ২৭ ছাত্র শ গ য ভ 

৭৩২৭ স.ঠিভ্রা ব্যানাজি সাত্রাগাছি ১৮ ছত্রী সহ গ অ 
৭৩৩৫ সম্যা কান্ত নন্দী সরাইবাজার পো: দান মেদ্িশীপ,র ১৮ ছাত্র সহ শ গ 

৭৩৩৯ সফিকুল অ।লম ০0/০ মহুবুব বাগ কাজীপাড়া (বারালত) ২৪ পরগনা ১৮ছাতুডখ অ 

৭৩৯১ সন্ধ্যা মজুমদার ইন্বা খড়গপ, ১৬ ছ্কান্রী হভচ অ 
৭৩৪৬ সমীর রান ছোড 991 081) ১081 79০ পু] ১০০. 0, 0:091007001881029 

ভ১596910 চ১621000 ৪০175, 49910 ৭৪ চাকুরী সর হ ভ 

৭৩৪৬৮ সত্)ত্রভত বিশ্বাস 0/০ ৮7:০৭) [01787 ও দীঢ 0. 8167৪ ০৪৮০1 (01৫. 

818 10980) 0০০7 245 7141701789-] ২৪ ছাত্র সশগতভ 

৭৩১৭ হনেন্দ্ সাথ দভ ০/০ জি, এব্রদাপণ৪নং বলিও দালভ্রিট কলি: ৭, ৩১ চাকরী সহুগয 
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বৈশাখ জো ১৩৮* সংখা থেকে চতুর্থ 
ধাধা প্রতিযোগিতা আবম 

হয়েছ। এই প্রতিযোগিতায় চারটি পরস্কার 

আছে। যিনি সবগুলি ধাধায্স উত্তর ঠিক 

দিতে পারেন তিনি ৫* টাকা পাবেন, 

একটি ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা, ছুটি 
ভূলে ১৫ টাকা এবং স্তিনটি ভুলে ১০ 
টাকা | উত্বরগুলি নিধ্ণপরিত সময়ে আসা 

ঢাই। 

বার্ষক 

প্রন্যেক মিতাকে লিপিমিত্তা সাধারণ 

ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ভাক 

গোলযোগের জনা পত্রিকা না পান তৰে 

বাং ছ্বিমাসিকের শেষ মাসে ১৫ ভারিখের 

মধ্যে সংঘকে বেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১১৯ 

পয়লা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে 

পত্রিকাটি রেজিষ্টাড করে পাঠিয়ে দেবে। 

যাদের চাদার মেয়াদ ছুমাসের বেশী পার 

হয়ে যাবে তাদের ধাধা প্রভিাযোগিত্তায় 

অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সস্ভব হবে পা। 

প্রতিযোগিতার যে কোন শ্রেণীতে 

একাধিক মিতা যদি প.রস্কার প্রার্থী হন 

সবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে 

একজন মিতাকে পৃংস্কারের প,য়ো টাকাটাই 

দেবে | প্রতিযোগিতায় উত্তীণ প্রত্যেক 

সভ্য-সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ]া পত্রিকায় 

যথাক্রমে প্রকাশ কযা হবে। 

নিয়লিখিত ধাধাগুলির উত্তর ২০শে 

ভাব ১৩৮* এর মধো সংঘের কাঁধালয়ে 

পৌছান ঢাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ 

মৌলিক ধাধা পাঠাতে অনুতোধ জানাচ্চি। 

১৭২ 



৬। পৃথিবীতে জাছে কফিব। 
আশ্চর্য এমন, 

কেছ ভারে কিছুতেই ঢায়ন। 
করিতে গ্রহণ 

কিন্ত সেই সক্ল্রকে পায় 

এ অতি আশ্চর্য 

ভাবিয়া কছ দেখি তোমার 

বুদ্ধি্থ তাৎপর্য । 

-ৰি ৬৭৫৮ বিমল ক.মাও পাল। 

৭| তিন অক্ষন্ছে নাম তার 

নেচে নেচে যার 

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে 

সব লোকে খায়। 

কেহ হঙ্গি দ্বিতীব অক্ষর 

ছেড়ে দিতে চায় 

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই তখন 

বয়ে নিঝা যাযর। 

তৃভীঞ্টি ছেড়ে দিলে 

ঘে শবাটি পাই 
বিপঙ্গে পড়লে খোরা 

ভাকে ডেকে যাই। 

৭২২৩ রস্ন রায় 

৮ প্রথম পেলে বিয়ে করে, 

দ্বিভীয়তে দেওয়া 

মজায় ধাধা 

উভয়ের খোজ কয 

দাদায় কাছে লিঞ়া। 

বি ৬৪৮৭ এম, লি, মায়া 

৯। ভ্রি অক্ষরে পরাণ ধয়ে 

এই পৃথিত়ে রাজে 

প্রথম হয়ে ল.কিয়ে থাকে 

দ্বিতীয় ছুয়ের মাঝে। 

৭২৯৫ সমীর যুখোপাধ্যায়। 

১০। জলপূথ রই আনি 

পিঙ্গল কেশ 

মাথায় আছে খড়গ 

নছে গণ্ডার বেশ। 

পেটে নাই নাড়ী 

মুখে আছে দাড়ি 

হই অক্ষরে নিয়ে গড়া 

নছে যোগী বেচারা । 

৬২৩৩ অবণী ভূষণ বসাক । 

ধাধার উত্তর 

লিপিমিঙার ১৪শ বর্ষ ১২ সংখ্যা 



ধাধা উতর 

প্রকাশিত ধাধাগুলির উত্তর এইরূপ £ _- 

(১) ভালা (২) বিধান নগন্জ (৩) 

জোড়া পো কার্ড (8) লাইকেল (4) 

লিপিমিভা । 

পাচটি উত্ধর দিয়েছেন £-_ 

বিও*১৮ গীতা সিনহা, বি ৫৪৬০ 
ত্ানেজ্দর নাথ বায়, বি৬৫১২ বীণা রার 

(বস), ৭২২৯ য.থিকা ব্যানাজ। 

চাটি উত্তর দিয়েছেন ১-- 

৭১৩৬ আলীম কুমাক সান্যাল্র। ৬৫১৭ 

স্থস্মিতা মুখোপাধ্যায়। ৬৭৪২ 

৬৯১৮ রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, 

হারাধন বমণণ 

৬৭৬৬ ব্বারতি 

মিশ্র, ৬৬৯৯ চঢগ্ডিকা প্রসাদ ঘোবাপ,' 

৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যান্ত। 

ভিনটি উত্তর দিয়েছেন £-- 

৭১৯৫ মীর যুগ্খোপাধ্যায়। বি ৬৪৫৯ 

ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র। ৬৪৭৮ কণকলতা সিংহ, 

৬৫৮৯ জজ্জীকাস্ত ভট্টাচার্য ৬৩৪৭ অমর 

চট্টোপাঁধ]ায়,। ৬৮৮৮ কুমাধী আগানা নাথ 

শমণা। বি ৬২৩৩ অআৰণী ভূষণ বলাক। 

ছুটি উত্তর দিয়েছেন :-- 

৬৩৩৫ তপন দ্বাশগুণ্ত। ৭২৬ ব্বলম 

ঘোষ, সমীর কুমার চক্রেবস্ত 

৭০৮৭ ৬৬৯৭ যোগেজ্দ্র নারায়ণ 

রায়, ৭২৪৯ প্রবীর কুমার মুন্সী, ৭২৯২ 

অঙ্সকন্দু দাল, ৭২৭৪ কাজী সরওয়ার উত্্র- 

জাকির, গোপা ভট্টঃচাধ, 

এ, বিশ্বাস, ৬৮৭১ বাবঙ্গ, পাল | 

৭১৩৬ 

মীনা ঝায়, 

শু ৩৩ ৭ উট 

তৃতীয় অন্ুমানস প্রতিযোগিতার 

ফল ঘোষণ। 

লিপিশ্িতার ১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় 

(বৈশাখ 78) প্রকাশিত অন্মমানস গুছি- 

যোগিতার আটটি প্রশ্খের উত্তর যথাক্রমে 

দেওয়া হজ। 

১। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্ধীণ বাংলাদেশে 

অবস্থিত। 

২। ৬নঝোক্দ্রনাথ বল, প্রাচ্যবিদযা ম্ভাণ“ব। 

৩1 ১৯২” শ্রীষ্টাঞ্জে। 

৪ জকি গ্যাগাছিপ। 

৫। গ্রটিযাল, ম্যায্িমাল, 

১৭৪ 



তম ক্ক অনা লাল 

৬1 ১৮৫১ সালে গ্েমল, ছ্যারিসন কিছ 

আছিক্কার ক৫েল। 

ক্রোমিয়াম ও লৌহ । 

লো বলে? ভাঙ্গতের হায়লাভ। 

এই প্রতিযোগিতায় 

| 

৮ | 
মিভা ৬ ভান 

স্ব ল'বাদ _ 

গত ৩০শে জা ১৩৮৯ বুধবার ৬৬৯৭ 

মিতাভা্ট যোগেন্্র নারায়ণ বার পঞিণয় 

হূজে আবদ্ধ হয়েছেন। আমরা নব-দস্পতির 

সুখ-শান্তি ও দীর্থাত, কামলা করি | 

সংঘ আর নেই 

৬৮৭৬৩ ক্ষল্দীপ প্রামাণিক ৬৮৬৮ নীতা 

ঘোষ ও ৭৫৪ সনজাতা ঘোব। 

পতালাপে বিরত পাবেন (শ্রাবন + ভাদ্র) 

তুমাস বি ২৬১ গোপা মুখোপাধ্য়। 

ঠিকানা প্ররিবততন-- 

১। ৭৯৭৫ এস, এএম, 

গাজী (বাবুজ) ০০ শেখ লিরাজুল ইললাম 
এল আলম 

অংশ গ্রহণ কঝেছিলেন | এদের সধ্যে 

প্রথম স্থান অধিকার ঝৰেছেন ৬৩৩৫ সপন 

দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীপ্ স্থান অধিকার করেছেন 

ভূদেব চন্দ্র চদ্র' 

£777  এঞ্রজহো 27077 এ 

গিজা, এগড কোং, 

বাংলাদেশ। 

২। ৬৮৬৯ ছুঙ্গাল ঘোষ [, তি. ৪ 

ঢ7০০2,]5, ৮6০, 5886108, €0৪7-22. 

২১নং পুঝান চট্টগ্রাম 

অনুরোধ +-- 

কেডিও বিজ্ঞান বিষয়ে ভিত ও 

আগ্রহী এমন মিতাদের সঙ্গে ৭১৯৫ সমীর 

মুখোপাধ্যায় পত্রালাপ করতে চান। 

নর-নাৰী নিধিশোষ যে কোন বয়সের 

মিগ্তাদের সঙ্গে ৬৯৩৯ এম. আর, রায় 

পত্রালাপ করতে চান। 

ংকেজী ও বৰাংগা উভয় সাহিত্েই 

আন্তরিক ভাবে আগ্রহী এমন মিঙাদের সঙ্গে 

১৭1 



সঙহ ও মিতা সংযাদ 

গ১৩৬ স্বপন কুমার খেব পত্রালাপ করতে 

চান। 

৬৯৪৭ মিতা ভাঃ তপন মুখোপাধ্যায় 

সবীন্দ্র সাহিত্য ও কাব্য নিয়ে মিতা ভাই- 

বোনদের লঙ্গে আলোচনা করতে ঢান। 

পূণ ঠিজানলা_ 40423 এড টে ছ 
৬৬7৩1 ৭০70৭ 78895 20765 

(৮৫ পয়লার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পঞ্জে 

সরালখি চিঠি দিতে হযে। 

লংঘে ছু'বতৎসন়্ের চাঙ্গা দিয়ে যারান্থায়ী 

সভা হয়েছেন, ভাদেরকে আমরা বিশ্বমিতা 

নামে অভাছত করি। গত ২৬শে আঘাঢ় 

১৬৩৮০ পর্ধস্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি 

তাদের নাষ। সদস্য সংখ]া নীচে দেওয়া 

হুল । 

সবশ্ী ৬১৪৯ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, 

৬৪৩৯ অশোক কুমার নানক, ৬৩৭৭ অরুণ 

মুখোপাধ্যায়, ৬৬৯৯ চগ্ডকা প্রসাদ ঘোষাল 

৬৫৯১ নির্মলেন্দু ছে, পৃণণনস্র 

যায়। ৬৭৪৩ মৈত্রেয়ী দত্ত, ৭১৭৬ মুঝলীথর 

টক্রবন্তণ, প্রদীপ জাস, ৬৪১৩ 

স্বভাব চক্ররর্তী, ৬৯১৮ সুজিত কুল রার 

স্বভাব গুপ্ত, ৭২৯৬ স্বপন কুঁনা 

ঘোষ, ৬৯৪৬ আমজেন্তু লান্যাল ও ৯৪৭ 

তপন মুখোপাধ্যায়। 

৬৮৭৬ 

৬৩৪৭২ 

৬৮৭২ 

বিশ্বমিতা হবার পণ সংঘকে পত্র 

পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাতসনিক চাদ 

আট টাকা পাঠাইজে চলবে । আশাকরি 
সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে 

সক্ষম ছবে। 

লিপিমিতাঁকে যারা সাহায্য 

করেছেন__ 

গত ২৯শে আহাঢ ১৩৮* পধস্ত সাহাযা 

বাধদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই ছিলে 

নীচে দেওয়া হল। 

সবন্ী ৬৭২০ 

বি ৬৬০৫ আশিল সর়কাক ৪ টাকা, 

অভ্ূন চত্র বধরা ৪ টাকা, বি৫*৪$ 

শিবকাস্তি ভট্টাচার্য ২ টাকা, বি ৬৪৩৯ 

অশোক কুমার নায়ক ২ টাকা, ৰি ঠা 

সভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ টাকা, ৩৭৪৬ 

লতোন্্রনাথ ভট্টাচার্য ১ টাকা, 

ন্ুত্রত ঘোষ ১ টাকা। 

লিপিমিতার সাহছাঁধ্য ভাগারে মোট ২, 

টাকা পাওয়া গেছে। গতবারেন় সাহাবা 

ভাগারে মোট ৫৭৩৯৩ পয়লা জমা ছিল। 

সভভবাং এ প্ন্ত লাছায্য ভাগুারে মোট 

৫৯৬৯৩ পয়সা জমা ঝইল। 

রায় ৫ টাকা, 

৬৯২৭ 

ভি 

৬৫৪৮ 

সভা সভ্যাদের নিকট ঘে চাদা পাঙয়া 



যার ভার দ্বারা পত্রিকার 
বহন কঝ। 

প্রকাশ কুরা 

গচ্চজ'ভা একান্ত আবশ)ক। 

উৎসাহী মিতাদের 

সাহায্য ভাগার খালা হয়েছে। 

সঙ্ব ও মিতা সংবাদ 

সমস্ত 
অসভ্ভধ। 

চগগে তার জন্য 

অনুরোধে 

আধুশ্নিক ও মনোমত অলন্কার ১তত্রা 

করতে হলে আনুন আমাদের 

ক্ষ প্রতিষ্ঠানে £- 

5 অলঙ্করণ 
জনপ্প্িঘয অজন্কার প্রঞ্ভত কাঙ্ক 

-ঃ পরীক্ষা প্রার্থণীয় £- 

প্রোঃ- বষ্ঠী চরণ দে 

থানা রোড, তারকেশ্বর, স্ছগলী, 

(বেলপুকুরের দক্ষিণ পাড) 

বায়ভা 

যান্তে পত্তিজঞাটি নিয়মিত 

আরজ 

গুভাকাতক্ষী ও 

জিপিমিতার 

১৭৭ 

বিশেষ ভ্রষ্ঠবা-- 

লিপিমিভার বভ'মান লসংখায় পুরান 
মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশের 
কথা ছিল। কিন্তু সখের বিষয়ে নতুন 
সাংকেতিক চিহুগ্খলি ব্যবহারের জন্য সমস্ত 

মিভা ভাই বোনের পরিচয়ের গ্ালিকা 
পরিবতণ করতে হচ্ছে। এই দুর কাজে 
সময় লাপেক্ষ। আশা করছি পুজা সংখ্যায় 
পুরাতন মিভাদের সালিকা প্রবাশ করা 
সম্ভব হবে। 

সিপিমিতা ১৪/১ সংখ্যায় আত লমা- 
লোঢচনা শীর্ষক কয়েকটি প্রশ্র প্রকাশ কণা 
হয়েছিল । অধিকাংশ মিভার কাছ থেকে 
এ প্রশ্রগুজির উত্তর পেলে লিশিমিতার 

বত“মান সংখ্যা একটি সমীক্ষা প্রকাশ 

করা যেত্ত। কিন্তু বহু, মিতাই উত্তর 

পাঠান নি । যে সঞ্ল্র ধষিভা এখনও উপ্তর 

পাঠাননি তাদেরকে ২*শে ভাত্র ১৩৮০-এর 
মধো উদ্ভব পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 

উত্তরগুলি এলে লমাক্ষ! পৃগ্জা সংখ্যায় প্রকাশ 

করা হুবে। 



লঙঘ ও মিতা সংবাদ 

লিপিমিত। শারদীয় সংখ্য। 

আগামী আঙ্বিনে জিপিনিতা শাজদীয় 

সংখ্যা প্রকাশ করা হুবে। এই সংখ্যার 

জনা মিভাঙ্ের কাধ থেকে অভিএ্ক্ত কোন 

মূল্য গ্রুপ করা হথে না। একে মে সৰ 

বিষয় থাকবে তাল এইবপ £ - 

(১) ভারতে বৈদেশিক রট্ুদূত ও 

বিদেশে ভারতীয় বাষ্্র্টতের পূণ নাম ও 

ঠিজানা (শিপিমিগ্জা নৰব্ব সংখ্যায় যেসকল 

রাষ্ট্রদৃ্তদের নাম প্রকাশ করা হয়নি এই 

সংখ্যায় লেগুলি থাজবে)। ২) চতুস্প চীর 5ত্বরে 

(প্রশ্নোত্তর বিভাগ)। (৩) স্ম্র্তি বাসরে 

[বশ্ব পরিচয় । (৪) ইংরাজী, ৰিভন্তাল, 

সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাধলীর বাংলা পার ভাবা 

(৫) অক্কে যারা কীচা। এগুঙ্ি ছাভা 

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ধ্শাধা, পজ্জ সাহিত্যের 

ট,কিটাকি ইত্যাদি থাকবে। 

প্রত্যেক মিগ্ডা ভাই হোনকে অনুরোধ 

করা যাচ্ছে যে তিনি যেণ আগামী ২৫শে 

ভাদ্রের মধ্যে ১৩৮* বাকের আশ্বিন মাস 

পধ্যস্ত তর সমস্ত চাদা পরিশোধ করে 

দেন। আরো জানানো যাচ্ছ হে যাদেৰ 

টার্দা পরিশোধ করা থাকবে ভাতা ২৫শে 

" আশ্বিনের যধ্যে লিপিমিতা শারদী সংখ্যা 

বদি হতে না পান তবে পত্রিকাটি পুনয়ায 

পাঠানোর জন্য রেজিষ্টার্ড খরচ হাবদ 

১০১০ পঞ্সা যেন পাঠিয়ে দেন। কারণ 

ধরে নিতে হবে সাধারণ ডাকে পাঠানো 

পত্রিকাটি পথে মার গেছে। 

নিয়মিত পাঠ করুন £ 

বাংলাভাষায় প্রাগীনতৃম 

যোগ-ব্যায়ামষের তত্ব ও তথ্য অন্ধিষ্ভীয়, 

বিশেষজ্ঞ ও শীরন্থানীয় ষ্যাঙীমবিদ ও 

সাংবাদিকদিগেক রচনা সম 

2 নির্মাল্য £ 
সব ষ্টলে মিলে] 

বাঞ়াম ১] 

সণ্ড দশ বষ' চলছে 

বার্ধিক মূল্য- সডাক তিন টাকা পঞ্চাশ পয় সা 

আবেদন করুন ১ 

সম্পা্দক-_ স্রনীজ কুমাঝ এম, এ, বি, এ 

(অনাল”) ডিস্পি ই 

বালিচক যোগবাওাম মন্নির 

পোঃ- খাসমছল, বাপিচক, হাওড। | 

১৭৬ 



সত ও মি সংবাদ 

৮শাভ্তিদেবী জ্বরণে অন্ণ 

প্রতিযোগিত! 

বিশ্ব মিজালি সংঘেত প্রথম সম্পার্গিকা 

/শান্তি দেবীর স্মরণে প্রতি বতসতের সত্ব 

এবারেও অস্কন গুঙিযোগিভার ব্যবস্থা কতা 

হয়েছে । আধখানা পোষ্টকাড খাপে 

ট,কপো কাগন্ছে ঢাই-শিজ ইচ্ক বা 

কালি সাহায্যে যেকোন প্রাকৃতিক 

একে পাঠান্ডে হবে। নির্ধারিত 

অপেক্ষা বভ কাগজে আকা বা 

স্কেচ করা কোন ছবি 

গৃহীত হবে না। 

এ] ক 

কালো 

দৃশ্য 

মাপ 

পেনসিলে 

প্রতিযোগিতায় 

পাঠাবার শেব তাতিখ ১৫ই আশ্বিন 

১২৮০ বঙ্গাব। ছবিগলি রেজিষ্টাড$ ডাক- 

যোগে লিপিমিতার সম্পাদকের নামে সঘের 

ঠিঞ্ান্বায় পাঠাতে ছবে। ছবির পেছনে 

প্রত্িযোগীর শাম, লদদ্য সংখ্যা এবং যদ্দি 

কোন উদ্ধতি দিতে চান তবে ভার উল্লেখ 
থাকা চাই। গ্রাতিযোগিতার শেষে ছবি 

ফেরৎ পেতে হলে রেছিদ্রি খরচ বাবদ 

১৩০ পয়সা ডাক টিকিট পাঠাত হবে। 

এই প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্থার আছে। 

প্রথম পুরস্কার ২* টাকা ও দ্বিতীয় পরস্বার 

(১* টাক1। প্রথম প্রস্কার প্রাপ্ত ছবিটি 
লপিমিতায় প্রকাশ কথা হবে! বিশ্ব" 

মিভালি সংঘের সভ্য-সভ্যাত্াই কেবল এই 

প্রতিযোগিতার যোগদান করছে পারবেত। 

বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র 

লিপিমিতা শারদীয়া সংখ]ায় বিশ্বমিভাদের 

আজাঁকচিত্র প্রকাশ করা হবে! খাখা 

উত্ত সংখ)য় আলোক চিত্র প্রকাশ করতে 

ইচ্ছুক ভারা যেন তাদের পালপোট” 

সাইজের আলোকচিত্র এবং ব্লক মুদ্রণ বাবদ 

১১ টাকা ১৫ই ভাদ্র ১৩৮ এক মধ্যে 

সম্পাদকের নাষে সংঘ ঠিজানা 

পাঠিয়ে দেন। 

১৩৭ 



কাঠখ € মা সংবণন 

নবম বারিক মিত। স্ন্মেলন 
আল নবম বাষিক মিভা সম্মেজনকে 

সাথক বূপদানের জন্য আগামী ১৬ই ভাত 

১৩৮৯ ইং হরা মেপটেম্বঃ ১৯৭৩ ওবিবার 

সময় সংঘের কাাজয়ে 

আগ্রহী বিশ্বমিভাদের নিয়ে উপসমাত গঠিত 

ও প্রথম বৈঠক অন্রতঠি হবে। এই বৈঠকে 

সন্মেপনের স্থান, সময় ও অন্যান্য বিষম 

বিকেল টার 

আঙ্োচনাযর দ্বারা স্থির করা হবে। অতএব 

যারা সংঘের কাছে পূর্বে নাম প্াঠিতেছেল 

ভঁ্দঝকে উল্লিখিত তাবিখে ঠিক সময়ে 

বৈঠকে উপন্থি্ঠ হুক্ডে অনুরোধ জানাচ্ছি। 

সম্পাদক - বি, মি, সং" 

শারদীয় সংখ্যার 

বিজ্ঞাপন 

পিশিমিতা শারদীয় সংখ্যা যারা 

বিজ্ঞাপন প্রজাশ করছে চান তারা লিপি- 

মিতা অধ্যক্ষ ভ্রী বি, জাচীকে চিঠি লিখে 

বিজ্ঞাপনের ভার জেনে নিজে 

অর্থ সন্থ বিজ্ঞাপন ১৭ই ভাত 

আঅধ্যে সংঘেত্ত কাধালয়ে পৌঁছান 

যাবতীয় চেক, ভাফট পোস্টাল 

লেক্রেটাতী বিশ্বমিতালি সংঘ এই 

পাযেন। 

১৩৮৬. এক 

চাই । 

অডণকে। 

নাম 

লিখতে হবে । সবগুলি যেন ভরে করে 

পাঠান হয়। ই্রেট ব্যান্ক বা কলিকাতা 

বাইবের চেক হালে উপযুক্ত বা।ছ কমিশন 

যেন দেওয়া ছয় । কোন ব্যক্তিগত নাগে: 

যেন চেক ইত্যার্দি না পাঠান ২গ্গ। 
ঠা 

২৮৩ 



বউ 
ভিলা তের 
চে রহ হছে? 

কহে 

রা ০ 

এ 
০০ 
হারারার৮৯ 

০০ 

০০০ 

নিত 

বা 

পচ 

(এ 

চিত 
ওত 
০০ 
টন 

টু 
খে 

সর 

রাঃ 

ক 

ও” 
চার 
মে 

চি এরা 

ভা 

০০ 
ভি জঞতয 

০০০ 

গুগেেমেইত 

চল আর রঃ এজাজ) 

০ 

জর) ৩০ কা 

তত জেটি 
রি কন 

স্রলোকে ইন্দ্র পতন 

রি রর 

( পূর্ব গ্রকাশিভেহ পর) 

লিপিমিভার গত আধাঢ -- শ্রাবন 

(১৪)২) সংখ্যায় ওলা আলাউদ্দিন 

খাজ সংগে কিভাবে আমার হাদ্যতা জন্যে 

এবং তার জীবন লাধনার খুটিনাটি বিষয় 

কিভাবে জানতে পানি ইত্যাদি পদ্বন্ধে এক 

নাতিদীর্ঘ ভূমিকা গ্রকাশ কর! হয়েছে। 

এবারে আসা যাক ওস্তাদজীর আসল 

জীবদ আজেখ্যে। পিপিমিতার ১৩] সংখ্যার 

পর থেকে শুর করছছি। 

গোপাল গোন্বামীয় কাছ 

লিপি-*১৪-৮৩ 

বছর প্রপদ শেখার পর গুরুদেব গ্লেগ 

রোগে হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। এব 

পর নন্দবাবুর সহায়তায় স্বামী বিষেঞা- 

নন্দের তাই ভ্থাবু দতের সংগে আলাউ- 

দিনের আলাপ হুয়। এবং ভার কাছ 

থেকে নিয়মিত ভাবে কনেটে ও ক্যাসি” 

গুনেট শিখতে আরম করেন। 

৭ 

ফুৎকারেছ যন্ব বাজাতে বুকের জোর 

চাই | পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ হরে ফুল* 

ফুসের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্ত 

শায় টির পক্ষে এরূপ খাদ্য সং" খেক সাত কিশোক ছা্জতি 

১৮১ 



বিশ্বদুর্কের আলে 

গ্রথ করা অঙলভভব। 

পেটভরা অন্ন জোটে না। মাস ছুর়েক 

শেখবার পর দেখা গেল ছাত্রটি ক্রেমশ 

ছু হবে পড়ছে, শ্বাল নিড়ে কষ্ট 

সছু,চচ | 

হবু দত দৃষ্টি এড়ালে। না" “মনু 

তুমি বাশী দ্বেডে বেছাল। ধরে, পেটে 

ছুধ-ঘি মাছ মাংসল না পড়লে ব।শী 

ঝাজানে। যায় না, এতে প্র9ও ছ1তিক 

জের চঢাই। 

দিপিমিস্ভার পাঠকবূ্গর জানা আছে 

যে, নন্দবাবু থা সাহেবের শান দিযে” 

ছিলেন প্রলাদ। গুরু গোপাল বাবু এ 

নাম পালট পরে মনোমোহন দা 

রাখেন। অবশ্য ভ্িনি বড নামটাকে 

ছোট কয়ে 'মন্তু বলে ডাককেন। এই 

ময় সবায়ের কাছে থা সাছেব মন্ধু 

নামেই পরিডিত ছিলেন। 

দত্ত মশাইঝের কনলাট” পাটিতে অমর 

উঠতি বাজিগ়ে 

বাজনার বাজারে 

ছিলো যেমন 

ভাই হাবু দণ্ড 

ভার পার্টিতে 

জোঙগার 

দাস 

বেছাঙ্সা। 

বেছ!ঙা 

তদরও 

অন্ধুকে 

ভ্ভ 

নামে 

ব৷জাডেন। 

বাঞ্জিয়ের চাহিদা 

ছিলো তেমশি। 

হ্হোগা শিখিয়ে 

নিয়ে দলটিকে 

একজন 

ক 

প্রায় দিনই ভার / কজবার বাসন। 

করতেন। 

হয়তে!। মনে মনে পোযণ 

দত্ত মশাই এক দিন মন্থর সংগে 

অমব দাসের পরিচয় করিয়ে দিজেন। 

কিন্তু পরিচয় হলে কি হবে, ভালে 

কষে শিখতে গেলে নিজন্ব বেছাল। থাক। 

আবশ্যক। 

তখন তৈত্রী হত ন! 

বলেই 

দুর 

জন্য 

এদেশে বেছাল। 

যন্ত্রটি র 

ঘেকে। 

জামদানী হত সু 

তাই ক্রেতাকে এন 

বেশী মূলা দিতে হ'ত 

য। খা লাছেষের সাধ্যের বাইয়ে ছিলে! । 

বাঞ্জনা। ছেড়ে দিয়েছেন এমন হ- এক 

জন বৃদ্ধ বাঞ্ন্দারের কাছ থেকে ছ- 

একটা ভাঙ্গা বেহালা সংগ্রহ কর! 

গেজেও মেক্টামতের খরচ শুনে ছাঞজটির 

আর এগুনোর সগ্তহ হুলনা। 

চলে। 

হতাঙ্গি 

অনেক 

এদিকে অপর কোন নতৃন যন্ত্র না 

ধরা পর্স্ত কর্নেট ও ক্ল্যারিগন্টে ত্যাগ 

করতে আলঙাউদ্দিনের মন চাইল ন।। 

সংগীতানুয়াগী হিশোঞ্টির প্রত্তি নন্দ 

থেকেই আপত্যন্সেছে জগ্গে 

তিনি ভেবে দেখলেন? ছেলেটিকে 

বশী বাজানো শিখতেই হয় তে 

বাবুর প্রথম 

ছিঙো। 

ঘদ্দি 

১৮২ 



বিশ্বদূতের আসরে 

ভাকে এমন একট। কিছু ঝোজগারের' 
ব্যরস্থা কনে হবে যা ছারা সে 
প্রত্যহ অন্ততঃ সে পোয়াখানেক করে হ্ধ 
খেত পারে। 

অশিক্ষিত 

কাছ কি 

কিন্তু এই 

ছেপ্সেটিকে দিয়ে 

পারে। 

অল 

কাজ 

বধনসের 

হতে 

শন্দবাবু কলকাঙার পুরানো বাসিন্দে। 
গণ্য মান্য অনেকের সংগেষ্ঠ আঙাশ 
আছে ৩13 মাসখানেক ০&া করার 
পরই মাপিক চার টাকা বেতনে প)ারী 
সাউদার কোম্পাশীতে আলাউদ্দিন র একটি 
চাকরী যোগাড করে [দলেন। 

কাজটি ভারী অভিনব। এই কাজের 
পরিচয় দেবার পুবে কোম্পানী সম্বন্ধ 
কিছু বলা দরবঝার। 

৮১৩ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারী কল- 
কাহায় প্রথম ঘোডান টন] ট্রাম চলতে 
শুক কে! যাত্রী বহন অপেক্ষা মাল 
বুশ করাই ছিলো এই ট্রা চালানোর 
মুখ্য উদ্দেশ । এটি (দেখতে ছিলো 
অভ্ঙ ধবশের । চারটি চাঞ্জার ওপর 
শ্যাস্ত তিন পাশ খোল! কাঠের টতিরী 
বেশ বড়ে। চৌকো লম্বাটে ধরণের গাড়ী। 

১৬৩ 

সামনে কোঁচম্যান ও লহিসে্ জন্যে 
৫15 বন্ত,স. গাড়ীর উচু যেঝে থেকে 
ছুটি ধাপ পথের দিকে নেয়ে এসেছে 
যাত্রীদের ওঠা নামার স্ববিধে করে দিতে । 
ছটা শক্ত খুঁটির ওপর লোহার পা 
€মাডা মজবুত মাথার ঢাল। চালের 
ওপরের চার পাশ লোহার রেলিং দরে 
ঘেঃ।। এই ছাদেই ভারী আল আ্রাথা 
হোতো। 

গাড়ীর ভেতরে করেকটি কাঠের বেকি 
পাতা, এতেই যাত্রীরা বসতেন। গাড়ীটি 
চলত কাঠের লাইনের ওপর দিয়ে। একটি 
অষ্রলিয়ান ওয়েলার খোড়। এই ট্রাষ 
টেনে নিয়ে যেভো। পথের মাঝে যাঝে 
ডা বদল করা ছোত। কন্ডাকটার 
ব।কের মুখে দাড়িয়ে যাত্রীদ্দেরকে আহ্বান 
কর । কোচ বাক সের মাধধানে বসে 
কোচম]ান গাড়ী চালাতো। তার এক 
পাশে বলতো ড্রামার, অপর পাশে 
সছিস। ড্রামারের লামনে থাকতো একটি 
ছোট্ট ড্রাম - সামনের পথচারীদের সাবধান 
কার জন্যে । ড্াামার ডাম শিঠভ। 

চাও/পাচ বন্ধর পর দেখা গেলো খোডায় 
টানা টণমে প্রচুর লোকসান হচ্ছে। হঠ।ং 
একদিন ট.ামগ্াাড়ীর চাকা বিনা নোটিশে 
থেমে গেলো । এমন সময়ে ইংল্যান্ডের 



বিশ্বদুত্তের আসরে 

,£ 

এক 

*গ্যারী এগ, সাউগগার' নাথে 

নাগা কোম্পাবী কলকাতার এসে 

বাস্পীপ টাম চাল, কৰে। সালটা খুব 

সম্ভব ১৮৭৯ কিংবা ৮০ হবে। 

প্রথমে পাশাপাশি ছঝকম টাই চঙ্ত্তে 

জাগলো । বাষ্প চালিত টমের 

ও কর্প্মচাৰীদের পোবাক ইত্যাদির কিছু 

কিছু পঠিবগ্তন ঘটলো । 
স্যলে 

ক্লোয়া এলো । পথচানীদেরকে সন্র্ক করে 

গেধাহ জন্যে বৈছাত্িক ছণ ছা রবাগের 

টেপা ভেৌপু ভখনো চাল, হু; নি। 

ড্ামের স্থলে এসেছে বিউগজ, এর মত 

একপ্রকার ভুঁপু। বেশ জোরে ক” দিয়ে 

বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন সাধনের জন্যে 

নানা সুরে ভৌঁপ, বাজাতে হতো । 

আকার 

ড্ামারের 

এখন 

প্চচানীকে লাহধান করে 

জন্যে এক প্রন্কারের সুরঃ 

যাত্রীঙ্গেরকে আসন ইপে নামতে গ্রস্ত 

হবার ইঞজিতে। অন্য সব, আবার টপ 

থেকে টাম ছাডার সা্বতের 

লও। 

দেওয়ার 

ভেতরের 

আর এক 

ভাই রোযার বা ভেপ, ওয়ালাকে 

বাজানোর 

অভ্যাল করে নিতে হত। 
কাজে যোগদানের আগে ভে প, 

ল,বগুলো 

আলাউদ্দিনের পক্ষে এ কাজ অনায়াস 

লাধ্য ছিলো। নন্দহাবু এই কাজে 

ক্ষিশোক্কটিফে লাগিয়ে জিলেন। সংতযাং 

প্রতাহ এফলোরা করে তুখ ও সাজের 

আছারটা এ চার টাকায় কোন বফমে 

চলে যেত। 

পর হঠাৎ 

জে কয়েক মাল কাজ করার 

দেশের আ।তীয়ের 

আলাউন্দীনের জেখা হয়ে শেলো। 

শিষপ,র থেকে খন ঘন 

লাগলো । খা সাঁছেব 

ওরাও ছাড়বে না! 

একদিন 
এক 

একস লর 

ত্রাঙ্গণবাডিয়ার 

ডাক আলতে 

কিছুতেই যাবেন লা, 

শেষে একদিন তাকে দেশে ফিরতেই ছল। 

ছেলেকে ধরে রাখবার জন্য গাড1তাডি 

বিষের ব্যবস্থা বা হলো। খা সাহেবের 

ডখন মাত্র সতেক্ বছর। পাত্রী 

বিদ্বেও হযে গেলো কোন 

বিষের রাত আজ কীট- 

আগেই বৌয়ের 

বয়স 

জুটে গেলো, 

ক্স্ত 

ভোর হবার 

নিঝে বর উধাও । 

ঝকমে। 

লোন। । 

গানছন। 

কঙ্গকাতায় এসে আজাউন্দিন আর 

চাকরীটি ফিরে পেলেন ন1। 

সামহিক ভাবে সার্কাস 

কাণট বাজানোর কাজ গেলেন। 

অগত্যা 

এক পার্টিতে 

কিছ, ত্বিন বাজানোর পর ছঠাং 

একদিন মুখ থেকে এক ঝলক ক উঠলো । 

১৮৪ 

শট 



বিশ্বদূতের আসছে 

মনাধাবু ও ছাবু দত্ত মন্থকে আর কাশী 
ঘযাজাতে দিগেন না| থা সাছেহ তখন 

বৌয়ের গছনা বেচে একটা ভালো পুরোনো 
বেছালা বিনঙেন এবং আমর দাসের 

কাছে জ্ঞালিম নিতে জাগজেন। মাত মাপ 

চাবেকের শিক্ষার পরই ভিনি আমর জাসর 

অনুপস্থিত্তিতে মাঝে মাঝে কনসাট পাটিতে 

বেহালা বাজাতে লাগলেন। 

একদিন হবু দর্তে্ আডডায বেছালার 

বাক্স ছাড়ে এক পো সাহেবকে খা সাহেব 

দেখতে পেলেন। তিনি তখন শ্রাযুত 

দত্তের তৈঠকখানায় বস বেহালা একটা 

গা অভ্যাপ কনুছিলেন। 

তিনি প্রথমে লক্ষ্য কছেন নি লান্েবটি 

ভ্বারের পাশে দাড়িকে যন দিয়ে ভার 

বাজনা শুনছেন। আলাপের জ্াগ ছিলো 

খুব সপ্তব গৌড়মল্লার। একটু পল্জেই 
হাঙগকের নজর পড়তেই বাজনা সহসা বন্ধ 

হয়ে গেজো। হাবু দণ্ড তখন বৈঠকথানার 
এঞ্পাশে বলে একটি র্ার়িওন্টে যন্ত্রের 

সংস্কার সাধন করডিলেন। লাঞ্েেধকে দেখেই 

দন্ত হশ্বাই এগিষে এসে অভ্যর্থনা কৰে 

ভেঙবে নিয়ে পিয়ে চেয়ারে বসন্তে দিজেন। 

সাচ্ছব মন্ুর আপদস্মস্তক একবার চোখ 

বুলিয়ে নিগ্ে দত্তকে ভাঞ্জা বাংলায় বলেন 
"ছাকঝা বেশ ভালো বাজার তো। কোথা 
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থেকে জুটলো এসে” ? 

শ্রীদত্ত আলউিন্দিন সম্বন্ধে বন্ট,কু 
জানতেন সান্বেবকে জানাজেন। ভায়পর 

প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা লেরে সাহেহ 
প্রন্ছান করলেব। 

এই সাহেবটি হুল স্যামুয়েল লষে!। 

ইনি তখনকার কলক।তার সাছেব মহলের 

পশ্চাতা জুরে বেহ।ঙা বাজিয়ে বেশ শাম 

কিন্ছিলেন । তখন ইভেনগাডে'নে সপ্তাহে 

একদিন কৰে ব্যাড বাজতে। | স্যামুয়েল 

লব! লেই ব্যাণড পাির়ঙও যাষক্টার ছিলেন। 

হেহুঙ্ার ধাজ্জেই ভার বাপা। 

আলাউদ্দিন একদিন হাবু দত্তক থরে 
জবোর বাড়িতে গিয়ে তার বাজনা শুনে 

এলেন। এব আগেও তিনি কয়েকবার 

পাশ্চাত্য সরে বাজনা শুনেছিলেন। কিন্তু 

স্যামুয়েলের বেহলাঝ় ভিনি সেদিন হে 

সর গুনে এজেন তা তার মনে দাগ 

কেটে দিল। 

তিনি অনেক সাধ্যসাধনার পর তার 

কাছ থেকে বেহালা পাশ্চাত্য সময় শিক্ষা 

করতে আরভ করঙেন। আলু কর়েকমাসের 

মধ্যে খা লাছেখ কওরোপিয়ান নোটেশন 

পাকা ছয়ে উঠলেন। চৌরঙ্গী পাড়াগর 
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কায়ঝটি ইংরেজ পাটিতে বাত ঢারেক 

ভাগুলিন বাজাবার স.যাগণ্ড পেযেছিলেন। 
এবং সপ্রশংস হাততানিও ল।ভ করে- 

ভিলেন। 

কিস্তি বার মাধুকণী বৃদ্ডিতে ঝে।ক বেশী 

ভার পক্ষে একজায়গায় ৬াটক থাকা 

মোটেই সম্ভব নয়। 

এঞ্াঁদন শোভাবাজারের ভেতর দিয়ে 

যেতে যেতে শুনতে পেলেন লাশাইয়ের 

চমৎ্কান্ছ বাম্রনা। রাজা নবকুফদেবের 

প্রাসাদস্ফটক্জের নহুবৎ খানার মঞ্চ থেকে 

ভেশে আসছিলো এ সানাইয়ের সব 

সঞ্জের যাগ ছিলো ভৈযেোো বাহার। তকণ 

সাধক ফটকের বাইরে একধারে বসে চুপ 

ঝরে একমনে আলাপ শুনতে লাগলেন। 

আলাপের পয় খোজ [নিয়ে জানলেন 

শিল্পীরা নাম হাজারী ওস্তাদ, মেছুষ্জা 

বাঞ্জারে থাকেন। আরগ পরিচয় পাওয়। 

গেলো, ভিনি স.রসাধক মুন্না খাপ পিত্া। 

খা আছেব আর "স্যর থাকছে পারলেন 

না, লানাইরের তাপিম নিতে ছঈলেন। 

কিন্তু বাশী জাভীয় কোনো কিছ, বাজানোর 

নিষেধ ছিপো তার হছুবল ন্যাস্ছ্ের 

জন্য। ভাই গিনি মাস চারেক লামান্া 

সামান্য বশী বাছিয়ে পরে রেওয়াছ 

করত শুরু করঙ্গেন কাড়ানাকাডার । মাঝ 

মাঝে মাঝে জ্গবম্পও বাজাতেন। যাম বাগ 

নেক ভোম পাড়ায় কাডান!কাডার ও জগঝ/শ্পির 

এক ওস্তাদ শিলপী ছিলেন, নাম হাঃ 

ঝগভু, পাঞ্ডে। আলাউদ্দিন ভার কাছেও 

বেশ কিছ,দিন এগুলোর তালিম লেন। 

কিন্ত অনাহারে বা অর্দান্কাবে সঙ্গীত 

সাধনা চলে না। এই সময় থা সাহেবের 

কোনো আরথিকি রোজগার ছভ্িল না। 

সকালের একমুঠা অন্ন জুটতো পাথ.রিয়া- 

ঘাটার এক অমলতে। মাঝে মাঝে 

কনসাট” পাটিতে বাজ্রিযে যা সামান্য 

রোজগার করছেন তা জর্ময়ে রাখতিশ 

রাত্রে দু-এক পয়পার ছ্াতু বা মুড়ি কিনে 

পেট রাবার জনে)। 

অবশ্য কালেভত্রে নন্দবাবুর অনুপন্থিতিগে 

তাঁর সংলাগের দোকান বাঞ্জার কেন।কাটার 

বিনিমযসে সকালে বা বিকাদছে কিছু 

জঙলযোগ বগ্াতে জুটতে।। বেশার তাগ 

সময় তার উদর পূর্তির উপারধ ছিগে 

রাস্তার কলের জল । নন্দবাবুহ স.পািশে 

জোরাসাকোর ঠাক বাড়ি থেকে আলা: 

উদ্দনের সাঞ্জা বন্ধের মনো পরিধেয় সব 

জোগাড় হযে যেত। তখন ঠাকুন বাঃ 

পুকষ সমাঞ্জ ব্রন্ধা ধর্মাবঙ্দ্বী হলেও মহিল 

মহল হিন্দু আনা ভক্ত হছিলো। ও 

১5 
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প্রতি বচয় ঠাকুর বাড়িতে সাভম্বার 

জগদ্ধাত্রী পূজো হত । এবং এই সময়ে 

রুপেকদিন ধরে বস্ত্র ও খাবার তুন্ছ্াদের 

আধো বিলি কুরা ছোত। আমাদেত মনু 

এই দানের একজন অংশীদার ছিলেন 

এই ভুঃসময়ের মেঘলা আকাশে এদিন 

হঠাৎ খাদের ঝিলিক হেলে 

হাখু দত্ত মন্ুকে জানালেন গিরিশ ঘোষ 

একজন পাকা তবলা বাদক খুজচেন। 

গেলো। 

পরিঢালনাধানে 

পাদপীঠে 

গিরিশ ঘোষের 

মিনাভা থিয়েটার চলছে, 

অভিনীত হচ্ছিল ত1রই ঝচিত নাটক 

চৈতন্য লীলা । নাটকটি আঙলে গীঙাভিনর 

অথাৎ প্রতি দৃশ্য গানে পূর্ণ। ঘে কোনো 

গান জমাতে খোল বা ত্বলার জুঁডি 

নেই। সুতরাং পাকা বাজনার দরকার। 

তখন 

আঙ্গাউদ্ধনু এক কথায় সম্মত হয়ে 

গেলজেও। গিরিশবাবু তরুণের বাজনা শুনে 

মোহত। মাসিক বাক্টো টাকা মাইনে 

থা সাহেব মিনাভ্ভা ধিফেটারে বন্ধা।ল হয়ে 

গেলেন। এই চাকরি তায় হাতে যন 

হ্বর্গ এনে দিল। 

দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর ভ্রীন্ীরামকুষ্ণ 

পরমাহংস দেব একবাঞ্ধ মিনাভণযর় ০০তন্য 

লীলা 

ঠাকুর 

দেখতে আগদেন। অভিনন শেষে 
শ্রেঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে 

আশীর্বাদ করার পর তবলার সংগতকাদীকে 
দেখতে চাহিলেন। মন্ত সম্পর্জভাব পামনে 
এসে হা্ির হলেন। ঠাকুর তাকে বুকের 
কাছে টেনে নিযে হাত ছুটো ধরে স্মিত 
হাসো বলেন_- গদেখিস, সারদার কুপান্ 
তোর হাত হুটে। এক দিন ভূবন 
ভোলাবে, - সেদিন কিন্তু আমাকে মনে 
করিস? | 

খ। সাহেবের পরবতী” জীবনে ঠাকু- 
রের কথ! অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। 
আলাউদ্দিনঙও কোন দিন সে কথা 
ভোল্রেমনি। সংগীত সাধনার প্রশ্ন উঠ- 
লেই তিনি সারদা দেবী ও ঠাকুরের 
কথ! শ্রদ্ধালিস্ত কণ্ঠে বোঙ্গতে দুলতেন 
না। তিনি বোলতেন, - গুক আমান 

অনেক, ভবে সবচেয়ে বড গুরু হজেন 
আল্লা, আমার সারদা ম?। 

ঠাকুরের কাছ 

পেয়ে ভিজলন। 

দেবীর মন্দির 

অশ্লান। 

থেকে সেই আভালই 

তাই মাইহারের সারদা 

আজও তার আহুকুল্যে 

ভাই 

নিশি 

পথে বিদ্ব অনেক। 

জিতেজ্রীয় হবার 

সাধনার 

সাধককে 

১৮৭ 
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দেওয়! আছে আমাদের এীমন্তাগবত গীতার, 
অহমিকা বা অহংকার হলো একটা 

অন্ডবড় বিস্প | 

নাট্য সম্পদাকের সহাকতা লাত করে 

থা সাহেবের ধারণা হলে! তিনি বড 

ওত্যাদ হয়ে গেছেন। তখন অথ বাংলার 

বাতা - মহারাজারা গান বাজনান প্রধান 

পৃষ্ঠপোষক ছ্িলেন। মুক্তাগান্ছার গাজ। 
জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুস্ধীর সংগীতা- 
সাগ সকলের ন্ুবিদ্দিত ছিল্গে!। ডান 

গান বাজনার আসরে যে শিল্পী কোন 

কমে একবার ঠাই করে ড্রিঙ্ে পায- 

তেন, ভিনি সংগীত সমাজে ওজ্াঙ্গ বলে 

খ্যাত হয়ে যেতেন। 

তারই লোভে একদিন থা সাঞ্ছেব 

মিনাভণাৰ আাস্জা কাটিয়ে »রাজা জগৎ 

কিশোরের জলসা ঘন্ে গিয়ে হাজির 

হলেন। জগতকিশোরের সভা সঙ্গীত রত 

ছিলেন ওজ্তাদ আহমেদ আলী। ছার 

সরোদ বাঁঞন। ছিলো অপ্র। তাও 

বাজনা শুনে খা সাহেব স্যনস্তিত। আলী 

সাহেবের সঙ্গীত সাধনার কাছে ভার শিক্ষা 

যে কতখানি অকিফিতৎকর, এই ভেবে জঙ্দাত 

তার মাথা সুয়ে পড়লো । তিনি পরদিনই 

আহষেদ আলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। 

আহমেদ আলী থার ঘুঘুডাঙ্জার বাল 

ভবনে জাঙাউদ্দিন ঝজারাধাকার কাজ 

করতেন। এবং ৫সই সঙ্গে সঙ্গীতগ শিক্ষ! 

করেন! শিষ্যের আত্তরিকভায় মুগ্ধ ছয়ে 

আহমেদ আলী খা প্রান পাচ বছর পর 

ভার দেশ বামপুরে আঙ্গাউদ্দিনকে নিয়ে 
গেলেন। সেখানে আলাউদ্দিন মাথায় ইট 

বয়ে ওত্াদের বাড়ি তোলার গাহাব্য 

করেন। খুশী হয়ে ওত্যাদ তাকে আরে! 
বড় গুণীর কাছে যাহার অন্থমতি দেন। 

সঙ্গীতের কেনা ছিসাঘে রামপুরের নাম 
তখন ভারতের সবত্রে বিদিত। ছানসেন 

বংশের ওস্তাদ উজ্ীয় থা তখন জাজ- 

পরিবারের মধ্যমপি। আঙাউরদ্দধন শ্থির 

করলেন ভার সংগে দেখা করবার। কিন্ত 

ত।র সে ইচ্চা কিছুতেই সার্থক ছচ্ছে না 

দেখে তিনি মন্রীষ্জা ছয়ে উঠলেন। একদিন 

উজীর থা লান্কা শ্রমণে বহির্গত হলে 

ভার গাড়ীর সামনে এসে আঙ্গাউদ্দিন 

থা পথ রোধ করে দাড়ালেন। জিজ্ঞঞাসা- 

বানের পর উদ্জীর থা জানতে পারলেন 

নিতখক যুবকেত্ত অভিপ্রায় । সেই সংগে 

তার আগ্রহ দেখে অগ্যতা উজজীর খা 

আঙ্গাউদ্দিনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লন্মও 

হলেন এবং সরোদ হচ্ত্রেরে জাঞ্ফৎ এই 

শিক্ষা শুর ছলো। 
(ক্রমশঃ ) 
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বা গদত। 

গীতা সিনহা. 

কলিকাতা --৬. 

গেল" ভাবতে পারেনি যে» ভান জনয, 
এড: একটা বিশ্যয় জপেক্গা করছে। 
সে জাবাছ প্রশ্ন' করজ, 'ভূমি ঠিক জানো 
তো; সাধন দশ? সাধ পা চিবোতে 
চিবোষ্ডে উত্তর ছিল, 'শুধু, আমি কেন গো. 
দাঘাধাবু, সারা গায়ের লোক জানে।, 
একটু থেমে সাধন হজঙগ, “ওই জন্যেই ভো 
শুভাছির বিয়ে হয়নি গো। গীক্ের পাচ 
জন পঢকঞ্ছা! বজে। শেফে যা সঘ কথা 
খুলে বললেন, তরে ওদের মুখ বন্ধ হল। 

সাধন আরও কিছু বঙজতে যাল্িল।, 

দেখল ওক থামিয়ে ছিযে। হজ, 

আব হছে ছবেনা। দেখ ভো, যায়ের 

আতিক হঙ্জ কিনা 1” লাথন উঠে গেল। 

দেল ভাবক্কিগ্গ শুভান্থ কথা । সেই 
শুভা, যাঁকে জ্ঞান ছুওয়া অবধি দেখে 
আসছে সে? শুন্ভা তাকে আচার চুরি 
করে খাওয়াত, পড়ার টেরিগ্ গুদ্ধিয়ে দিভ। 
গেবল ওকে পড়া বুবিয়ে দিত, জঙখাব+বেনর 
পরলা খেকে রঙ্গীন হ্িবন কিনে দিত। 
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থাক, 

সোোটখেলার থেজা; হটুমি। লেখাপড়া, জর 
কিছুতেই শুভা ছিল তার সাথী । | টিন 

কত্ত সারা জীবন ওকে সাথী 
কাটাতে হবে, এ কথা, তো কখনও অন্জে 
আসেনি দেবলের। না; এ অসভ্ভব। 
কোঙ্ছার ডালিয়া আর কোথায় শুভা!! 

আলম!ন জমিন ফারাক । তাছাড়া, বাত 
কয়েকদিন আগে সে ডাঙগিয়াকে জীবন. 
সঙ্গিনী করে নেবার গ্রতিআতি দিয়ে 
এসেছে। ভা' কি এত সহজেই ভেজে, 
ফেলা হায়! 

করেই: 

শীলা দেবা আতিক সেকে বেগিয়ে 

এনেন। বারান্দার একটা' বেছেছ চেয়ার 

টেনে নিক ছেবলের পাশেই বলসঙেন। 

বলেন, “কি ভাবছিল দেবু? তোছ 

এখানে মন টিকছে নাযঝে? দেবল বঙজজ। 

'কি কষে তৃমি বল মা! গ্েবন্জের চোখ 

বেন বঙ্গতে চাইল, তার জীবনের প্রথম 

ফোলটা বছর এখানে কেটেছে । তায় পঙ্গে 

এই দশ বছরে অন্ততঃ পচিশবার জে 



বাঁগদত্! 

কলকাতা থেকে একশ মাইল দূরে এই দেবীর। কিস্ত তুমি আমাকে না বলে 

ছোট গ্রামটিতে ছুটে এসেছে। কয়ে গুভাঞ্ক বাবাকে কথা দিলে কেন 
মা? 

এখাশে একটা অপূব শাস্তি আছে। 

শীলা দেবী বললেন, হ]ারে, শুভার সংগ 

ভোজ দেখা হয়েছে? দেবল একট, চমকে 

উঠল । একট ধরনের একটা প্রশ্র 7স প্রতি 

॥মুহতত আমশক্কা করছিল । ঢলে বজল 

17 এই তো ছুদিন হল এলেডি। 

শীগা দেবী ন্সেহদ্রে স্বরে বজলেন, 

পাগল ছেলের কথা শোন! আমি কেন 

পে, তোর বাবাই শুভার ৰাবাকে কথা 

দিযে ষিলেন। তোরা তিখন থুব ছোট-_- 

ভোঁত "্মাট, শুভার তিন। 

বিফেঘ কাকর সঙ্গে দেখা হননি । শাবচ্ঠি 
রঃ আচ্ছা মা, ন্্ভ একথ জানে? 

গুদের বাড়া একবার ষাবো । চ্হে শুভা বা 

আবদায়ের ভঙ্গীতে প্রশম্ করল দেবল। 

কেন জাশবেনা? তুই যেখার এম, বি, ৰি, 

এস ফাইনাল পরীক্ষা গলি, সেবার তো 

ও স্কুল ফাইনাল পগাক্ষায় জলপাণি পেল। 
তখনই আমি ওকে কথাটা বলেছি! সেই 

থেকে মা ময় মেয়েটা আমার ঘন্ে বে 

হয়ে আসবে বলে দিন গুনছে। 

শীঙ্গা দেবী প্রলন্প মুখে বললেন, 

এবার একটা বিয়ে-থা কর বাপু। 

বাউগু,লে হয়ে আর কতকাল ঘুবৰি?' 

এবার লেবল অবাক হল না। লে 

অত্স্থরে বলল 'সে তুমি ভেবোনা মা। 

আনছে কাল্ডুদেই বিলে হবে। শীঙ্গা দেখা দেবল চেয়ার ছেভডে উঠে দীভাল। 
আশ্বস্ত হয়ে বলতেন "ও, তুই, সব শুনেছিস 
তাহলে? শুভার বাবাকে আমি এ 

রকমছ বলে রেখেছি দেবলে আর চেপে 

রাথতে পার না একট, ফোর দিয়েই 
ঞ. 

বল, 'শুভাকে বর্দি আমি বিয়ে না 

বল, বেশ দো মা, ভাই হবে। তুমি 

এখন ঘাঝর ভিতরে যাও। সাহ্বায হযে 

গেছে, ঠাণ্ডা ল।গবে। স্ুরকি - ঢালা ফ্োট 

পথট] দিগ়ে এগিয় গেল দেবল। 

কাঠির গেটট' তুহাঁতে সরিয়ে পিছন ফিতরে 
গি ঢু 

করি? বলঙগ, আরাম একট, গু বাড়ী থেকে ঘুরি 

আলছি। 
এ কেমন অল্ষণে কথা দেবু! ওতে 

অকল্যাণ হয়। কম্পিত স্বর শীলা মাত্র তিল-চাঁরধানা নাভীর পরেই 
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বাগ দত। 

শুভাদের বাড়ী। ক্থোটি' ছুখানা ঘর। 

এক ইটের গণাথনি। একদিকে চালের 

টালি ভেঙ্গে গেছে। সামনে একফালি 

ঝকঝকে বারান্দা। দ্বেবল একেবারে 

বারান্দার উপর গিয়ে ঈড়াল। শুভার 
পিমিমার গলা পাওয়া গেল, কে? দেবল 
নীচু স্বরে বলল, আমি দেবু। 

শুভার পিদিমা ঘর থেকে বেরিয়ে 

এলেন | বললেন, যাক, তবু আমাদের 

মনে পড়েছে । পা অমন 6.প কবে দাড়িয়ে 

কেন? এস, ঘরে এস। তুমি তো 

আমাদের ঘরের ছেলে বাব । শুতার 

কত ভাগ্য -দেবঙল তাড়াভাড়ি বলল, কই 

শুভান্ে তো দেখছি না। শুভার পিসিমা 

একট, অপ্রন্ততত হয়ে ৰলঙ্গেন, হট), এই 
যে বাবা, আমি ডেকে দচ্ছ। ওরে ও 

শুভা-- শিগগির এদিকে আম্ু। দেখে 

যা, কে এসেছে। 

সঙ্গে সঙ্গেই শভা ঘরে ঢকল। একটি 
মুহ,ত| হুজনের মুখেই কথা নেই । [বঙ্গ 

অবাক হয়ে দখল, মাত্র কয়েক মাসর 

বাধধানে শ,ভার অনেকটা পরিবতন 

হয়েছে । লেই চঞ্চলগ্তা আর নেই। কেমন 

যেন কুঠিত, জঙ্ডিভ দেখাচ্ছে ওক্ে। 
গ্রামা সরঙলস্তা আর একটা পবিত্র জ্োতি 

শভার দেহটাকে ঘিরে আছে। ভাই 

প্রথমে কথা বঙগলা 

কেমন আছ? 
বলার জন)ই 

দেবল বুঝল, এ কেবল 

তু- চোখে 

অপেক্ষা 

তুমি-- 
নত মুখে 

ৰলা। 

শুধু একটা প্রশ্ন, আর 

করব ? দবল বলল, 

তোমরা ভালো তো? 

ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 

শভার 

কতদিন 

ভাল। 

শভা 

শ.ভার পিসিমা বঙ্গলেন 

কর, আমি আসাছ। 

সঙ্ক,চিত হযে 

তোমরা গল 

এবাপ শভা আরগ 

পড়ল । দেবলে বৰলজ, 

একটা আছে 

চোখ তুলে দেবলের 

দেষল বঙ্গল, তৃমি নিশ্চয় 

আমিও আজ শ.নলাম। 

আবার 

জোমার সংগে কথা 

শ.ভা | শভা 

দিকে তাকাল। 

সব কথা জ্ঞানো। 

তুমি কি এ বিয়েতে রাজী? শভা 

চোখ তুলল । আমি বাগদত্তা কথাটা বলেই 

সে ছ.টে পালিয়ে যেতে চাইল। দেবল 

ব্যগন্যরে বলল, যেওনা শ.ভা, শোন । 

তোমাকে আসল কথাটাই বঙ্গা হয়নি । 

শভা পিছনে তাকাল। চোখের ভাষায় 

বঙজ, কাথাটা কি এখনই না বললে 

নয়? আনেক সময় পাবে কথা ক্লার। 

দেবল আগার বজল কথাটা খুখই জরুরী। 

শ্ভা সম্প্ণঁ পিষ্ছন ফিগ্ে দাড়াল। 

তু ঢোখে তার আকুঙ্গতা। 

আচ্তা শ.ভা, ভাঙজবালা কি পাপ? 
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হা সন্ত 

ভীলবৈসে বিয়ে করা কি” অন্যায় ?' আনেক 

চেষ্টা লব্বেও দেবলেক্ গলাটা কেপে গেল।। 

শভা নিরুত্তর | দেবল' এবার নেজটী' 

স্বাভাবিক গঙ্গায় হলতে লাগল, ডাক্কান্ধী' 

পাশ করে আমি হখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস 

করবো ঠিক কলা, তখন আমাদেকই এক 

গ্রকেসার ভার চেগ্বাছে আমাকে রোজ ভিন 

ঘটা করে বলবা অনুমতি দিলের। 

ভারপব একট ত' বছর আমি সেই চেখগীকে 

বলেছি নাম ডাকও কম হয্নি। সেই 

প্রফেলদের সনহ্ফোপিতায় আখি এম, এস 

পরীক্ষা গিয়েছি। এজট, থেমে দেল 

ভর দ্বিকে তাকাল। শ্তান চোখে সেই 

একই আগ্রহ | দেবল আঁবাঘ বলতে শ.রু 

করল, ভিসাবে ডভিসপেনসাসিক সুত্রে সেউ 

প্রফেসরের একমাত্র মেয়ে ডালিয়ার সঙ্গে 

ভার পরিচয় । ভারপর সেই ন্ত্র ধরে 

ক্ষি কি ঘটনার যাধ্যমে ডালিয়ার হাদত়ের 

মাঝখানে সে সান করে লির়েছে, পধ' 

কিছ,» বিবয়ণ। 

স্থিরতার 

কথা । তারপঞ 

সেই মেয়েটিকে তুমি 

করেছ? দেবল কি উত্তর দেবে 

পেল না। মনে মনে বঙ্গগ, 

ভাই। 

শভা 

(হলের 

বঙ্গ, 

অপূর্ধ সঙ্জে শনঙ 

অন্ক'ট গলায় 

বিষে 

তেৰে 

একলসঞ্ম 

মুখে বলল, না ঠিক স্বা নয়। ভবে 

ডাঙগিজার বাধাই ভাই, ইচ্ছে?" '' কউ ভিত 

বঙ্গ শুগ্তা। ওিভা ভোখে ডোখে বলল, 

আনি কি' জব 1 ফেণন, অধিক্ষান্ছে' বঙ্ষার ?' 

চোখ লাহিয়ে বলল তোমারও ফি সেই 

ইচ্ে? দেখল অনেক সাহল' সঞ্চয় করে 

বজজ, হদি' ভাই ছর,। তিজি কি জাঘাত 

পাবে শুভা 1 না লা অন্কাাবিক গলাজ 

কথাটা বলতে বহঙ্গভে শুভা হিহাংগতিতে 

পান্জেখ ঘবে চলে, গেজ। দেখ ফেল তার 

চডভিত্ ঞিদিঝিনি শব্দের মধ্যে শুনতে পেজ, 

আঘাত পাব, কেন? ডালিযাকে হিরে 

ভুমি যৌতুক্ত পারে সবজানো 

চেগ্ববর, জীবনে আত্ষগ কত উন্নতি কবে 

ভাতেই তো আমার সুখ। 

ক্লে 

সেই জ।জ্রেই ছেবল কলকাতার পথে 

পাড়ি দিল। পরদিন সঙ্গে জাঙ্গিয়াকে 

খুলে বলঙগ সব কথা। একট. না' বাড়িয়ে 

না কমিয়ে । ভালিয়ার মভ মুখ মেয়েও 

নিরধাক হয়ে রইল | দেব ভার হা'ছাভটা 

তুহান্তে ধরে মূ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 

জানো ডালি, ভোমাকে পাবা জন্য 

আমাকে চিরদিনের মত জন্মভূমি ত্যাগ 

কঝততে হল। ডালিয়া সঙ্জোরে হাগ্ডটা 

টেনে বিজ গ্লেধমিজ্রিত স্বরে রল্গঙ্গ, এ 

কথা বলতে তোমার সুখে এতট,কু 

বাধ বা। জগ্মভৃমির কোন দামই 

তোমার কাছে নেই? 

কি 

১২ 



বাগ মত্ত! 

ঘটনার আকশ্মিকভায় দেবজা হতবাক। 

ডাঙ্গিয়া থামল না, বলতে লাগল, তা যদি 

থাকত, তঘে তোমার মা-বাৰ।য় মান- 

মর্যাদা তুমি এভাবে ধূজোর ল.টিয়ে দিতে 

পারতে না। ্বার্থপর, কেবল নিজের 

কথাটাই ভাথলে! শুভার কথা কি, 

একবারও ভেযেছ? ভার বাবা, গ্রামের 

লোকজন, ভাদের কথা? শুধু তোমার 

জনোই এতগুলো মানুষ পুডে খাক, হয়ে 

যাবে । বলগ্তে বলতে গলা ধরে এল 

ডালিয়ার। 

দেব আর দেরী করল না। গেই 

মৃহুতোই সে হাগতা ট্রেশনের দিকে 

ছ,টল। দিথ্িপ্দিক জ্ঞানশ.ন্য ছয়ে যখন সে 

সেই ছোট ্রেশন্টাক়ে নামল, তখন সন্ধ্যা 

ভয়ে গেছে। তকে ঘরে শাখ বাজছে। 

পাকা ঝাস্ত। ছেড়ে দেব সর্টকাট করল। 

একি শুভাঙেন বাড়ীর সামনে এত ভীড 

কেন ? গেধল ভীডের দিকে এগিয়ে গেল। 

চারিদিকে একটা ফিসফিসানি। সবাই 

গন্তীয়। মেয়েদের চোখের কোণে জঙ্গ। 

অনেকের আচল চোখের জলে ভিজে 

গেছে। গ্রেবল শুনল, সকাল থেকে শুভাকে 

খুঁঞ্জে পাওয়া যায়নি। একট, আগে তার 
মতৃদেহছ পাওয়া গেছে পুকুরের জলে। 

স্লা» কছতে গিষে বোধহয় পাকে পা 

আটকে ভবে গিয়েছিল। 

দেবকে খে সবাই ভীড ছেডে 

দিল । মায়ের আদেশে গুভলগে দেবল 

শুভার সিঁথি রাঙ্গিয়ে দিল সিছিয়ে। ঠিক 

সেই মুক্ধং্তে সবাই যেন আর একবার 

কেদে উঠল। সে কারা শুভার জন্য নয়, 

ছেবলের জনা । 

নিউ ১ ১0
 

গান্থষ যখন অবিতেছে তখন কিসের জাত? ভগবানের কট মানুষ যখন মানুষের 

প্রেষ চাহছিঙেছে তখনই বা কিসের জাত? 
-কঝবীক্রনাথ 

সংগ্রাহক-- বি ৬৫৪৮ সুব্রত ঘোব। 

চে 



কম প্রোমাইজ 
_ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 

( সমপ্ডিপুত, বিছা) 

১৫ই ফালগুন কেঝানী গম্পতীর স্থারণীয। 

পদন। টাইলিষ্ট ক্লার্ক নীতা ব্যানাক্ষাত 

সাথে পঠিণস্ব নুত্রে আবদ। হয়েছিলেন 

এক্াউন্টটেন্ট ক্লার্ক শীরদ মুখাজা। একই 

অফকলের ক্রার্ক দুজনে । 

১০টা ৪&টা অফিসের পর পার্কের 

একদিকে দেখা হত ছুঙ্জনের, তাপ 

কিছ,ক্ষণ মিঠ্টি গল্প, একট, আশা ভবসার 

কথা। যখন অন্ধকার» হয়ে আসত নীরদ 

সাইকেল চালিয়ে চলে আলত পূর্ব মুখে - 

বীভাকে আধ মাইল হাঁটতে হত পশ্চিম 

মুথে। ১৫ই ফাল,গুনের গোধুলি লগ্ন ছুপথকে 

এক জায়গায় হিলিযেছে। পেবিল নিয়ে 

এক্ডান্টটেক্ট নীরদ মুখাজী যখন রাত ১" ও" 

মি; পরাস্ত গলদঘম ভখনও অফিসের এক 

কোণে মেশিনের উপর 

স্পর্শ জাগে টক 

করে নীতা ব্যানাজী। 

নরম 

টক. 

আঙজ্,লও 

করে টাইপ 

াত দশটা পধ্যস্ত তুমি ফি এত টাইপ 

করছিগে? প্রশ্ন করছে নীরদ । না, 

এমন কিছ, নয়, তবে কাজটা এনট, 

এশিযে নিচ্ছিলীম- তয়ল »$ জবাব দেখ 

বীত | 

বীস্তাকে একটু, ঢভিয দেওয়ার জন্য 

নীঝদ আস্তবা কতরে। টাইপ কাজটা মেয়েরা 

যকত নিখুত ভাবে ততটা 

কিন্ত ছেলেরা পারে না। 

কঝতে পাবে, 

বীতা বজগে-_ 

ম্যানেজার কিন্ত একথা কিছ,তেকউ মানতে 

রাজী নন। ভদ্রলোক কি কষ্টেই না 

আমাকে নিষোগ পত্র দিয়েছিলেন। 

ইপ্টারভিউয়ের দিলে 

অবাক হয়েছিজেন- 

আমাকে দেখে 

ও: লে কি চুকচেরা 

প্রশ্ন কফি করে আযপঙ্গাই কোরলাম, কেন 

আাপলাই কোরলাম প্র সব নিয়ে। ভিনি 

জআফিসে মেযেজের বহাল করে বহাল 

তবিয়তে দেখতে চান না। ভাবলাম হখন 

চাকরিটা ছাতছাড়া হতে যাচ্ছে 

একট, কথা কাটাকাটি করি। 

যে নেওঘা হেনা এই কথা তো 

জেখা ছিল না। তা ছাড়া 

ডথন 

বজজাম 

মেয়েছের 

বিজ্ঞাপনে 

২১৪ 



কম প্রে।খাইজ 

দেখুন ম।- ইণ্টারভিউ জেটার পর্যন্ত 
ইন করা ছয়েছে। বিভ।পনেত্ টামস ও 

কঙ্ডিসন দেখে আমি আপলাই করে- 

ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি টাইপি& র্লাকে 
নিয়োগ হয়েছি। 

ভোমাকে দেখে গজবেনা, এমন কোন 

পাষাণ হাদয় এ লংসাথে জন্ম গ্রথণ 

করেনি । 

»” জেখুন মিঃ মুখ জণ, আহার ইয়াকি 

শুর করলেন। 

নো ৩৪ ড় €৪৯৩ নো ০৩৬ ৩৪৭ ৯৪৬ নো, 

ভেরি সন্ি * ভবে একটা জিনিষ 

কি জান -- রাগলে তোমাকে বেশ সুন্মর 

দেখায় । 

বেশি দিন এরকম নিঝামিষ প্রেমালাপ 

চলেনি। আড়াই যাল কাটতে না কাটতে 

এক দিন শুভ ১৫ই ফালগুনে, তুটি পথ 

ছুটি মন, ছুটি প্রান এক স্থানে গিয়ে 

মিলে দিল! স্বল থেকে কলেজ জাইফ 
পথস্ত যে নীরঙদ এক পয়সা ডাদা দেখনি 

পাড়া ক্লাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্ারাম 

ও বই. পড়ে যে কোন ন্নিন সভা 

হয়নি, এ সেন নীয়দ যুখাজশর সহিত 

রীতা ব্যানাজর্দর বিয়ে । যে ন্বীতা ব্যানাজা 

১৪৯৫ 

রং বেরং- দিনে তুবার কাপড় বদলান, 

য়ের ব্লাউজের ছটা না ছলে যার ঘুম 

হয়ন। | 

রুজ আর লিপঠিকের গাঢট প্রলেপ 

না দিয়ে বাড়ীর ঘাইরে যে বেরোয়না 

- এ হেন ছুটি বণের সন্ধি একটু বেস 
মানান বঙজে সকঙজেরই মনে হয়ে ছিলু। 

সকজেই বলত -- এ সবদুদিনেষ ব্যাপার 

ভিন দিনের দিন ডাইভোস। 

বছয়ের পর বছন্ন কেটে যায় ঘটা 

করে বিবাহ বাধষিক পালন কর! হ্বয়। 

বন্ধু বান্ধব আতআায় স্বজন চব চোষা আক 

থেয়ে যান * অথচ কি আদতভৃত কম্পো- 
মাইজ। জ্রীতার কাপড়ের ও ব্রাউজের 

সেডে এখনও ভাটা পড়ে নি। রুজ ও 

লিপস্টিক ধ্যাবহার না কৰলেও. পাউডার 

ও ব্রৌমের প্রসাধনে কোন ঘাটতি নেই। 

হাই হাল পরবে না তবে দামী হাউই 
পায়ে দিয়ে অফিসে যায়। 

প্েমনই আছে, 

সে পরিজ্যগ করেনি, 

নীরা যেমনকার 

বিদ্যাসাগরী চটি 

আজও ভুল করসে কোন লামাজিক প্রতিষ্ঠানে 
টাদা দেয়নি। পঞ্চম বিবাহ হার্ধকী 

পাঞ্নে উঠে পড়ে জেগেছে রীতা 'আর 

নীরদ | কোথাও একট, ফাক নেই, ত্রুটি 



কম প্রেমাইজ 

নেই। কোকতা। কোঃমা, কালিয়া থেরে 

আরসক করে পায়েস ৩ সন্দেশ ধা 

গডেনি। 

কোন এত অন্তর বন্ধু জিজ্ঞেস করলো 

পরীমনিকে এ বন্ধর কী প্রেজেট ফরছি? 

নিউ মডেলে একটা ফিপিপল রেডিও 

€লট » সন্ব,চিন্ত হয়ে জবাব দেয় নীরদ। 

কাঞণিক জীবনে আর কি দিকে পারি 

হজ। 

প্রিতবন্ধ মনোজের এগটা বাড়াবাড়ি 

সহা হচ্িল না। তিনি একট, প্লেষের 

থরে বঙ্গলেন - তোমার ত বাপু ছেলের 

পৈস্ধে। আব মেবের বিয়ে দিতে নেই - 

এই একটা উৎসব যদি ধুম ধাম করে না 

কর তবে আর কী করৰে হল? 

বিদার নিয়ে চলে 

দূরে 

বসু বান্ধাবরা সব 

গেল। অন্ধকার ঘনীভূত হয় এল । 

বৰং প্রগ্ধ বই নিয়ে গরীব অবস্থায় চিপে কোঠায় থাকব, তবু এসন 

পীজণর ঘড়ীতত বারোটা বাজার 

সাত্রির নিম্তকতাঞে কম্পিত করে 

চল লো, একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্তে। 

কা 

ছুটে 

কীগডা আমাদের এইদিন আরও উজ্ভ্রল 

হত - যি ভবিব্যত্ডের বুকে রেখে যেতে 

পারতাম কোন সাক্ষী । এ দিনের মাহাজ্ঝয 

সারঙ বেডে যেত হি আমাদের ফোন 

সম্তান হত। সত্যিই ফেল 

ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ। 

করেছি 

জ্ঞানো কোমাক্কে একটা বথ। বজাৰ - 

বলব করে বপিনি। কারণ তুমি হয়ত 

রাগ ঝরষে। সত্যি তোমার কামিল 

প্লানিং ফেল করেছে । মাস দ্বিনেক ছল 

খেকা এসেছে পেটে। পর্দার আড়ালে 

নত্যিই এই এন্ধ অন্তত কশ্পেমাইজ। 

রঙা 

হইসে চাই না, বিনি বই পড়তে ভালবাসেন ণা। 

৬ ৯১৪৪ 

স- মে কলে 

সংগ্রাহক-: ৭৩৩১ আবুল বাশার 



আদি মানবের 
' ক্রেমবিকাশ 

-- ডঃ গরুজাস কুমার এম, এস সি, শি, 
এইচ, ডি। 

ভদ্রকালী, হ.গলী। 

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এশিয়া, 

ইউরোপ ও আফিকা মন্থাদদেশে আদিম 
মাহবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয় 
বহু, অনুশীলন ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে। 
এই সকল গত্েষপার ফলে দেখা গিযসাছে 
ভূভাত্তবিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের 

ক।রণেই মানবেন ক্রমবিকাশের এক বিশেষ 

ন.স্তুনতম উপাদান। 

মন্ভে মায়োলিন 

১৩ ৮ ১৮ জগ 

আঁখুশিক ভূতত্ববিদের 

ও প্লায়োসিন যুগে প্রায় 
বংলর পৃধে এশিয়ায় হিমাজয় পর্বভমালার 
উৎখানকালে বহন, প্রকার প্রাকৃতিক, 
ভৌগোলিক বিপ্লব ও জঙবাঁডর পন্জিবর্তন 
ঘ্ট। ইন্ার ফলে এশিয়া মহাদেশের 
ভূখণ্ড ক্রমশ: শু ও শীতল হইয়া 
যায়। 

এই সময়ে মধ্য এশিয়ায় ক্রেমবিকাশের 
পথে নর ও বানর গোষ্ঠীর এক অভিনব 

জৈব পরিবত'ন হইয়া থাকে । বনমানুষরূপী 
মানবের পুর্ব পুরুষের ক্রমশঃ বানর 
গোষ্ঠীর শাখা হইসে বিচ্চিন্ন হইয়া ক্রেমশঃ 
আধুনিক বিজ্ঞ মানবের (70200887015) ) 
বূপাস্তরিতত হইতে থাকে। 

প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের সহিত জীবন 
যাত্রার আন্ত কঠিন সংগ্রাম ও পর্িবত'নের 
ফলে আদ মানবেরা বহ,দিন এই জগৎ 

হইতে লু হয়। তাহাদের যুগ-যুগাস্তরে র 
একমাত্র সাক্ষী বা নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে 
কেবলমাত্র ভাহ!দের দেহাবশেষ বন্কাল 

( জীবাশ্ম ) ও পাথরের শিঙ্গাপৃষ্ঠে দেছের 

ছাপ বা তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য ॥ 

আধুনিক জীব-টৈজ্ঞানিকগণ সব“গ্রাসী 

কালের কবল হইতে রক্ষিত এই সকল 

ন্দি্শন হইতে প্রমাণ কনিয়াছেন যে মান্ছৰ 

এক জন্মেই স্যর হয় নাই। 

ক্রমবিকাঃশর শ্ফিমে তাগাকে নর গু 

১৪৭ 



আদি মানবে ক্রেমবিকাশ 

যানবের অন্তরবস্ভী বছ,ভ্তর অভিক্রম কছছিা 

আধুনিক মান্ুত্দে পরিণত হইতে হইয়াছে 
প্রথমে অভিক্ষ,দ্র অণ,বীষ্ষণীক কোব হুইজে 
জলচর, উভচর, জকীক্যপ, শক্ষী ভ্যন্যপালী 

পণ্ড গ শেষে ধ্াছুষরূপী বনমানব ও 

পরিশেষে বভণমান মানুষের আন্বির্ভাথ 

হয়। মানুষের আদি পুরুষ অভ্তন্যপায়ী 

জন্তত্ত শেষ পর্যায় “প্রাইথেট? (0:010008৮9 ) 

নামক শাখার শেষে উৎপাত হয়। 

এশিয়া, ইউউয়োপ বিশেষত; আফি.কা 
মহাদেশের ঈাজপট “ফ্যায়া্'? নামক 

কছণনে অধুনা জগত প্রাচীন বনমানুষের 

জীবাশ্া - দত, চোয়াল, মস্তক্ের খুক্সী 

ইত্যাদি আবিস্কায়েধ। ফলে বিজ্ঞানীরা 

প্রমাখ' করিয়াছেন নও ও বানর গোচীর 

প্রাচীনতষয আদিপুরুষ ছিল প্যারাপিখেকাস 
(1681879107050808 ) নামক এক ক্ষুত জীব। 

তাহার পন এশিযোরোপেগ আফি.কার 
ভঞ্চবনে 'প্রোপ্লাযোপিথেকাপ* নামক মানুষও 

বনমানুষ্র আপি পিগামহের আব্র্ভাব 

হয় | 

আনুমানিক ১২ ৬ লক্ষ বতলজ পুন 

ভূঙাত্বিক হায়োলিন যুগে অধুনা আ।ফ.কা- 

বাসী শিস্পাঞী, গোরিলা ও মানুষের 

সপ্তব্য পূর্বপুরুষ প্রোকনসাল (17000158094) 

গোন্ীর উন্তর ছয় । পা ও পদ 2গাোড়াপীর 

১৪) 

অস্থির আকুতি হইতে প্রমাণিত ছয় যে 
সাহারা বৃক্ষচর হছষ্টতে ভূমিচরে পরিণত 

প্রাইমেটঙ্গের মত সোজা হইয়া দীড়াইতে 
পারিত। 

উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে 

শিবালিক পবর্তে অলিগোদসিন, মাঝোসিন, 

ভূতাত্িকস্তযে প্রাপ্ত দাত ও চোয়াল 
ইত্যাদির অন্থশীজগনে মান্ৃযেত সাক্ষাৎ 

পৃৰ“পুরুষ ড্রানোলিথেকাল (1075 00861)6008) 

প্রকার প্রোঙ্জাতির আবিষ্কার 

এই প্রোজাতির মধ্যে লিবাপিথেকাস, 

রামাশিখেকাল নামক পুর পুরুষেরা সাসুষের 

অতি নিকটতম ভূম্মিচয উপজাতি । ইহাপা 

আডাই কোটি বলব পুর্বে বৃক্ষচর হইতে 

ভমিচরে রূপান্তরিত হইয়া পৃথিখীতে চলাজা 

হুইয়। চলাফেরা করিত। 

নামক এক 

হয়। 

(৬ জক্ষ ) বতসর 

(77586006706 ) 

যোগন্থত্র 

মান,যের 

অন্থমান ছয় লক্ষ 
পৃ প্রাইস টোপিন 

কালে বানর ও বনমান্ফযক জেব 

ক্রুমশং শেষ পর্যায় আছিজে, 

আংধুশিক্ বিজ্ঞমানবেন্ মশাখাটি বন্মান,য ও 
বানর গোষ্ঠী হহ্তে পৃথক হইয়া ঘায়। 

এই যুগে প্রাকৃতিক জালবাড়,র অবস্থার 
পরিবর্তনে চারিবার উত্তর হভিসগ্রবাছে 

তুষার যুগের আগমন হয়। প্লাইলটো (সিন 



আদি মানবের ভ্রুমন্িকাশ 

যুগের প্রথম পর্য্যার নূতন এক প্রোজাতি 
চন ০020027:8008 অর্থাৎ থাড়ী মানবেন 

আবির্ভাব হুয়। 

প্রথমটিতে অস্ট্রলোপিথেকাল বা 

দক্ষিণী বনমানষ পিথেকানথপাস বা 
যর্দধীপে প্রাপ্ত যান্ভামানব ও চিনে 

প্রাপ্ত পিকিং মানব ইত্যাঙ্গির ক্কাল অন্মির 

আকার অনশীলন করিয়া ন.ভত্ববিদরা 
অন,.মান করেন এই সকল প্রাথষিক মান,য- 
রূশী ধনমান,যষেরা আখধুন্কি মান্ষে॥র মত্ত 

ঈষৎ সোজা ভাবে চলাফেরা করত। 

বন্তমান বুদ্ধিমান মান্ঞষত তুলনায় 

তাহাদের বুদ্ধি ও মেধ। শক্তি গার হই 

তৃতীয়াংশ ছিল । প্রমাণিত হয় যে 

তাহারা গুছা গহবরে বাস করিঝা মানঘ 

ইঞ্জিহাসে সব্প্রথম পাথরেন্ আন্ত ও 

আগুনের ব্যবহার কৰবিতে জানিত। 

এইরূশ আবর্ভাবের 

পর আবরগু হুম পুরণ মানবেক যুগ, অন,.মান 

১৬৯,০০৬ ( এক জল যাট হাজার) 

পৃধে চতুর্থ তুষার যু'গ পুরা প্রস্তর কুটির 
(৮৪5০1861080) মধাভাগে নেয়ানডারটাল 

( 26855097079) ) মানযের আবির্ভাব হয়। 

প্রাথমিক মান,যের 

বশর 

জাঙ্গানীর ডুযস.লডফ” সহঙ্কের নেয়ানডার 

জিপি. ১৪ ».৩ 

উপভ্ভাকায় প্রাপ্ত তাহাঙ্গের ক্কাল হইতে 
উহার এই নাম দেওয়া হয়। ইউরোপের 
বহতস্থানে বিশেষতঃ ফ্রান্সের গুহা গহবরে, 
পশ্চিম এশিয়া, রাশিয়া, ককেসাস প্রন্ভৃতি 
অঞ্চলে প্রত্তকীভূত প্রাপ্ত ভাহাঙ্ছের বহু, 
কষ্কাল অন,শীলনের ফলে জানা গিয়াছে 
ভাহারা চতুর্থ তুষার যু'গর এক বিশেষ 
গুহাবাসী প্রেজাতি। দেহের তুলনা 
তাঙাদের বাঠ,দ্বত কিছ, ছোট ও 
খববণকৃতি। মাথাচি সামনের দিকে বা.কিক়া 
পড়ায় সম্পূর্ণ লোজা হইয়া চঙ্গিতে 
প্রারিত না। 

মাথার আকৃতি ও মস্তিকফের ভিগুরের 
বন্ধিত্ত বাত, ও বুদ্ধির কেন্দ্র আন,শীজন 
করিকা জানা গিয়াছ তাহাদের হথেষ্ট 
বুদ্ধি প্রথখমিক ভাষা ও ধী-শক্তির বিকাশ 
হইয়াছিল । পাথরের অস্ত্র যেমন ধারালো 
বর্শা ফলক। ও চাঙ্ছনি অস্ত্র নিশ্মাণ করিয়া 
তাহার দ্বাত্তা জীবজস্ত মারিয়া খাদ্য সংগ্রন্থ 
ও পশুর চগ্ঘ ছাড়াইন্রা পরিধান করিত। 

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘে মতদেহকে 
তাহাকা সযত্বে মতের নানা প্রকার 

ব্যবহার্য দ্রব্য, অন্তর আঅলংকাছজ ইত্যাদি 

চাজিপাশ্্বে সাজাষঈটঝা সমাধস্থ করিত। 

মত্তের প্রতি এইরূপ যত ও শ্রদ্ধা 

১৪৬ 



এট 

আদি মাববের ক্রমবিকাশ 

ধযবহারিক (্রেধ্য, অনুষ্ঠান ঝীতি হইতে 

প্রতীক্ষমান হয় যে মৃত্যুর পর পর়জগতের 

অভ্িত্বের বিষয়ে তাহাঝা দৃঢ় বিশ্বাসী 

ছিল। এই বিশ্বাগ গভীর ধর্মদর্শনের এক 

প্রাথমিক অভিব্যক্তি । অভি প্রাগীন কাল 

হইতেই আছি মানবের মনে ইন্থার সুত্রপাড 

হয়। 

চতু্' হিম যুগ অবলান হুইলে পথিধা 

ক্রেমশঃ উতর হইতে থাকে । তুষার 

যুগে্জ হিম প্রবাহ বিদায় জইলে নেয়ান 

ডান্টাল মানব ও ততসহু পুরাপ্রস্তর যুগও 

পৃথিবী হইতে লগ হইয়া যায়। ইছায় 

পর আলে খাঁটি মানবের যুগ (193০7)09৪- 

[0510 )। কফান্সের ক্রোম্যাগনন 

গিরি গুগায় আবিষ্কৃত গ্াগৈতিহাসিক 

মান,ঘের কন্কাল ও নানাপ্রক।র ব্যবহারিক 

দ্রবা প্রাপ্ত স্থানের নামানলাবে এই 

গোচীর জাতিগত নাম ক্রেমানীয় মান্ৰ 

( 07:0-88 82001) ) আধুনিক প্রাগৈতি- 

হাসিক মান্য মধ্যে ইছারা 

সুপুরুষ স্ুগঠিষ ও মার্ডিত। 

নামক 

অতি 

ইহাদের কপাজ দীর্ঘ, সোজা, চোয়াল 

দৃঢ় ও দেহের সম্পূণ খাঁডা। 

মস্তিষ্কের ধারনা শক্তিও অও্যন্ত প্রখর। 

গঠন 

এই ক্রোমানীয় মানবের কৃষ্টি বিশেষ 

নিছর্শন ছিল পাথন্ের [ নাম্্ত হুল আজ 

নানাবিধ পণ্ডর হাড ও হত্তিস্ত নির্শিত 

অন্তর ও তাহার গাতে অপূৃর্য খোদাই করা 

ভাস্কাযণ। 

ইছাছাভা তাহাদের দেহসজ্ছার বাক্তি- 

গত অঙগংকার ও প্রাচীন গুহ।র প্রাচীরে 

আবিষ্কৃত জন্তু ও জানোয়ারের অপূর্ব 

রেখান্থন চিত্র হইতে জানা হার, তাছ।রা 

অত্যন্ত সৌন্দর্য্য প্রিয় । সৌন্দর্য্য দৃষ্টি 

হন্য পশুদের গ্রল.হ 

ফতিবার এক যাহুবিদ্যাব প্রাচ্য প্রচলন 

ছিল । 

আন,করণ ক্ষমত।ও 

পুরা প্রস্তর যুগের শেষ ভাগে পা 

মানবের কেবল ভাক্বর্্য শিল্পের বিকাশ 

ছাডাও আন্ব একটি বিশেষ প্রশ্মীস 

'ভিনাস বা শ্রীমৃতিগিলি বিশ্বজননী 

জগন্মাঙা বা উব রতার গ্রতীকরূণে 

পঞ্জিকত্রিত হইত | আর মুতদেছকে জীব 

ও নব জীবন লাভ কগিদ্ডে শবে 

উপর রঙে ব্যবহার। 

গছেয ভাগে বা! 

গাতগ,ফিির 
পা প্রস্তর যুগের 

পৃবেই বর্তমান জগতের প্রধান 

উত্তৰ হয়। ব্রমান মানবের। একই প্রো- 

জাতির অন্তর্গত। খাঁটি মানবের এক 

প্রধান শাখা হুইভেই তির ভিন্ন জাতির 

ড € 



আদি বানবের জেরবিকণশ 

উদ্তধ। দেছের বিশেষ গঠন আকৃতি বণ 

চুল ও ঢক্ষ, ইত্যাদির গপাথক্য বংশান্থ- 

ক্রযষিক মুল জীন কণান্ত সংখ্যা ও ভ্কারভম্য 

অন্থযায়ী এই মূল শাখাচি চাটি প্রধান 

নেশ। ও 

গরটি একটি সভ্য ঘটনা । এটি 
ঘটিয়াছিল আমার এক বন্ধুত্ব জীবনে। 

আমার বন্ধু একেবারে প্রিয় বনধু। নাম 

শ্রীমান-**"" , না, আসল নাম থাক, ছল 
নামটাই বলি শ্মান সত দাস। আমা 

বন্ধুর পেশা সারাগিন ঝরাভ ঠোর. ডাকাত, 

সমাজবিরোধীদের পেছন পেছন লৌড়ান, 
অর্থৎ লালবাছারেছ পুলিশ বিভাগের 

জাতিতে বিস্তক্ত হুইয়াছে। 
যেষন-- খ্বেকাত ইউয়োশীয় জাতি, 

পীভ বর্ণ মোজোলীয়াবজাতি, হ্কষকার 

নিগ্রো ও অস্ট্রেলিয়ান জাতি । 

পে শ। 

জহর দাল 

কলি ১৪ 

একজন নাষকয়া ইনফষণার। 

ইত্তিযধ্যে সে বেশ কয়েকটি নামকরা 
ভাকাড ও সমাজবিঝোধীকে পাকড়াও কঙা- 

ইয়। পুলিশ মহলে মাম কিনিজাছে কিন্ত 
ভার পেশা অপেক্ষা নেশা ছিল আছও 

বারাত্মক | তাহাক নেশা ছিল মাত্র একটি 

এবং তাহা হইল খবরের কাগজ পড়া 

৯১ 



নেশা ও পেখ। 

হাটে, ঘাটে) মাটে হেখানেই সে যাক লা 

কেন হার হাতে একটি খবরের কাগজ 

খাকিবেই। 

একবার সে পুলিশেরই কোন কাজে 
ভুবনেশ্বর যাইতেছিল। অবশ্য লে খবরের 

কাগজ লই ভোলে নাই। গাড়িতে দিব্য 

আরামে হলদিয়া খবরের কাগজ খানি 

চাকিয়া চ1কিয়্া পড়িতেছিল। তার ঠিক 

পামনের সিটে দই মুসলিম ভতলোক 

বলিয়া ছিলেন। তারাও খবরের কাগজের 

জিকে চাহিগ্সা কি যেন লক্ষ্য করিতেছিল 

ও ফিস. ফিল. করিয়া ওদেত মধ্যে একজন 

কি বলিতেছিল। হঠাৎ গুদের একজন 

বলিয়া উঠিলেন "বাবু খবরের কাগজটা 
একবার দেবেন কি”? 

আমার বন্ধু বলিল, “আগে পড়েনি 

ভারপর ছিচ্ছি'' | তিস্ত ভদ্রলোক্টি পুনঝায় 
বলিলেন “দিন না বাবু চার আনা পয়সা 
পিচ্চি | আমার বন্ধু কিছুতেই দিবে না, 
আর তিনিও নাছোডবান্দা|। তখন সেই 

তদ্রলোকটি বলিলেন, দেখুন বাবু এ আমার 

জামাই হয়, গেল বন্ধর এ পাগল 

গেছে, সেই থেকে এ যখন যেটা বাপ্তনা 

করবে ভখথনই একে সেটা দিকেই হবে, 

না ছলে আমার জক্ষে দেই, ভা 

এখন ও বায়না করছে ও এই খবরের 

হয়ে 

কাগজটা খাবে 

দেবে। 

আর লা দিলে ও কেচড় 

শুনে আমার বন্ধুর চক্ষ, ছানাবড়া । 

বলে কি খবরের কাগজ খাবে । লে 

রগড় দেখিবার জন্য পত্রিকাটি দিয়া দিল। 

সত্যই সেই ভদ্রলোক তাহার জামাভাকে 

কাগজের পিছন হইতে খানিকটা অংশ 

ছি'ড়িয়া খাইতে দিলেন, আর তাছার 

জামাইও তাহা! অবলীলাক্রমে গঙগাধঃকক্চণ 

করিল । 

ভদ্রল্গোকটি বলিলেন; .. 'দেখলেন তো 

ভাহারপর খড়গপুঞ্ধ জংলন আলিঙ্জা গেল, 

নেশার চাপে আমার বন্ধু গাড়ি হইতে 

নামিযা আর একটি খবরের কাগজ 

কিনিয়া লইয়া পড়িতে াগিল। 

শেষের পরায় একটা খবর ছিল সেটি 

একটি খুনে যামা। হই ব্যক্তি 
কোলকাতার এক বড় ব্যবসায়ীকে থুন 

করিয়া বেপাত্া হইয়াছে । আততায়ীঙ্গের 

এক জোড়া ফটো! যোগাড় করিয়া প্িকার 

মুদ্রিত করা হইয়াছে এবং যে এ 

ছুই ব্যক্তিকে ধরিয়। দিতে পারিবে 



নেশ। ও পেশা 

তাছাকে দশ ছাজার টাক পুরস্কার উড়িয়া গিয়াছে। খবর লইয়া জানা দেওয়া হইবে) 
গেল ভাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া 
গিয়াছে। 

| আমার বন্ধু ভাল করিয়া দেখিলেন সেই মূললিম ভও্তলোক হুটির সছিত এই দশ সহ্ত্র মুদ্রা খোয়াইয়া সদ্য ঠবধধ্য ফটে। ছুটির অপূর্ব মিল। ভাল করিয়া প্রাপ্ত নারীর মত আমান বন্ধ, অবস্থা লক্ষ্য করিয়া! দেখিলেন সেই লোক হইটি তখন করুণ হইয়া উঠিল। বটে। সে আরো আশ্চর্য্য হইল খবরের কাগজের যে অংশটি গলধ:করণ করে 
ছিল সেই খানেই এই খবর প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাড়াতাড়ি আমার বন্ধু কাম- 
রায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে পাখী ছুটো 

৫২২ লী ল্ললুলুু 
এলাকায় এলাকায় মজবুত রাজনৈতিক লংগঠন গড়ে তুলতে হবে_- এটা একট। কথার কথা থেকে যায় যদি দা কাজনৈতিক লংগঠনকে শিক্ষিত করার ব)বন্থা থাকে। সংবাদ পত্র ছাড়া এ শিক্ষার ব্যবস্থাকে করবে।? 

-- কমরেড ভি, আই, লেনিন। 
সংগ্রাহক - ৰ ৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার। 

ই 2৯৯০০৬৬০০১২ সব চেয়ে মধুর জেনো প্রেমিক অনের লীর্ঘন্বা দ ভাগ তুলনায় তুচ্ছ অভি ভক্ত হাদয়ের মুক্ষি আশ। 

স” গুমন্ ধৈয়াম। 
সংগ্রাহক _ ৭৯১৩ যোঃ হাফিজ উদ্দিন | 

লিপি-”১৪--৩ ২০৩ 



শ্রীতিভাজনান্ু 

কল্যাণী লাহিড়ী, 

আমি আপনার আগের চিঠির উত্তর 

না গিয়া থাকিলে বিশেষ লঞ্চিভ। েইজন্য 

আপনার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। ইতিমধ্যে 

শ্িপিমিতা হইতে প্রায় ৪* খান চিঠি 

আসিয়াছে। 

তবে সবহচেক্জে ছুঃখের ব্যাপার চিঠি- 

গুলিতে লেখা ঝহিয়াছে পাশ্চাত্য সমাজের 

পুতি অন্ধ যোছের প্রকাশ। ভবে এটা 

স্বাভাবিকই আমাদের জাক্দ্র্েযের চাপ 

(অবশ্য সমাজের একভ্তরের লেকের জন্য) 

পাশ্চাত্য সমাজের জৌসুযষের দিকে 

ঠেজিবেই। 

তৰে বাহাঙ্গের পাশ্চাত্য লমাজের প্রতি 

লোভ ভাছারা দেশে খারাপ অবস্থাতে 

2455 01100 076৪, 

চির)8819 8025, 

ঘ'0201860, 

98 ৭১704 

নাই। তবু ভাষে এ দেশে একবার 

আসিতে পাঞিলে সোনার খাটে বলিয়া 

বপার খাটে পা গিয়া থাকিতে পাঞ্চিবে। 

কিন্তু তুর্ভাগ্যের য্যাপার ডলার গাছে 

বালে না। ইহারা জানে সরিষা পিশিলে 

সেল বাহিঞ্র ছয়। আমরা দেশে থাকিতে 

পাশ্চাতা সমাজ সম্বন্ধে ধারদা ছিল এখানে 

লাছেব মানে বুট ছুট, কোটে। কিন্ত 

হুঃখেজ্ বিষয় এখানে চলা কাটা থেকে 

ঘাল কাট! সবই নিজের ছাত়ে করিতে 

ছয় । (1,59108) 180000:) করিতে কেহই 

পি পা হয় না। আর কি? প্রীতি ও 

শুভেচ্চা জানিবেন। 

ইউতি-- 

সবিগ্া গুছ। 



আবু মাউপ্ট 

স্” অুত্রত ঘোষ। 

কলিকাত "৮৮ ৬ 

বিরাট এই ভারতবর্ষেত্ত একটা মান- 

চিত্র যখন চোখের সামনে খুলে ধৰি, 

তখন নিজেকে বড অসহায় বঙ্গে মনে 

হয়। কি এক নম্মগভীগর বিশালতার 

মধো শ্িঙ্জেকে যেন হারিয়ে ফেলি 

মনে হয় এই যে বিরাট কেশ ভারত- 

বধ, কাশ্মীত থেকে কন্যাকুমারিকা, 

আসাম থেকে গুজরাট অবধি যার 

ব্যাপ্তি, তার কতটুকু দেখব আমি? 
ভান্সতবর্ধের বিশালতা আমায় মুগ্ধ করে, 
এক এরশ্বর্ষেট আমি বিশ্মিত হই। 

ভাই গত 

ভে.ব 

পুজোয় যখন 

পাচ্ছিলাম ন! 

যাওয়া যায়, তখন 

কাছ থেকে গাস্ভতাৰ 

যাবার । 

কিছুতেই 

ঠিক কোথায় আগে 

আমার এক মামার 
এলো রাজস্থান 

আমার সমস্যার সংগে সংগে সমা- 

হয়ে গেল। ঠিক হয়ে গেল 
সবাই মিলে এবার যাওয়া হ্বষে রপা 

কুন্ত -স্থাণা প্রতাপ রাণী পল্মিশীয় দেশ 

ধান 

রাজপুগ্তানায় 

প্রথমেই 

এ ঝাজন্ছান 

নয় । 

দেওয়া 

তার 

আগ্র। | 

অবশ্য বলে হাথা ভাগ 

ভ্রমণ আমাদের লম্প্্প 

হাতে সময় ছিল কম, তাই বাদ 
হয়েছিল যোধপুর, বিকানীয়কে 

বদলে অন্তভু'ক্ত করা হয়ে ছিল 

রাজন্থানে আমর! গিয়েছিলাম মাউন্ট 
আবু, চিড়োর, উদয়পুর, আজমীর ও 

অয়পুর। হাতে ভ্িল হিল কনসেসন 

টিকিট মাউন্ট আবুর  জন্য। এই 
টিক্টে যাওয়ার সময় 10:68]. 10095 

করা যায় না, তাই সোজা মাউণ্ট 

আবু গিছ্সে ফেরার পথে আমরা 

অন্য জায়গাগ,লি দেখতে দেখতে ফিরেছি। 

আমরা অর্থাৎ আমরা সাত জন, 

আমি, বাবা, মা, মামা, মামীমা ও 

হই প্ামাত্তো বোন নীতা ও পীন্ডা। 

কলকাডা থেকে মাউন্ট আবু যাওয়া 

৬৫ 



মাউন্ট আবু 

যায় আগ্রা ও দিলী হয়ে। কিবা 

আগ্রাকে এডিয়ে শুধু দধিলী আবার 

দিলীকে এভিঘে শুধু আগ্রা দিয়েও 

বাওয়া যেতে পারে। সময়াভাবে দিল্লী 

আমন্া বাদ দিয়ে ছিলাম, তাই আমা- 

দের পথ ছিল আগ্রা হয়। আর 

কঙ্গকানতা থেকে আগ্রা যাবার মাজ্ 

একখানিই ট্রেন -_- তুফান এক সপ্রেস। 

কাজেই শর কালের এক নিমণল 

সকাছেোে ঝ»ওনা হলাম তৃফান এক. সগ্রেসে 

মাউণ আবুর পথে আগ্রা উদ্দেশ্যে । 

আগ্রা পৌঁছান হল পর দিন 

দুপুর ৬টো নাগাদ । আবু রোডর 

ট্রেন্ন ছাড়বে ফলা আটটা দশএ। হাতে 

ছু ঘণ্টার ওপর সময়, ইচ্চে করলে 

আগ্রার একটু ভাজমহলের দিকে খ| 

শহরের ভেতর ঘুরে আসা যেত। 

কিস্ত সে ইচ্ছে আমার হলনা । একে 

প্রচণ্ড গরম, তারওপনর ফষ্টরাস ওয্েটিং 

রুম যে অত নোংরা হত্তে পারে ভা 

আমার ধারনা ছিল ল। তারও পর 

আবার জলের ক্ট। কোন গকমে আনু 

সেক ষ্টেশনে একটু ঘুরতে ঘুরতেই সময় 

কাটিয়ে দিলাম। 

ট্রেন ষ্টেশনে ঢোকবার ঠিক আগে 

ব্রীজের ওপর দিয়ে এপেছে। 

থেকে শ্বেতগুজ তাজসহল দেখা 

যাচ্ছিল যমুনার তীরে । আগে ডাজ- 

মহল দেখিনি। তাই অবাক বিশ্ময়ে 

তাকিয়ে ছিলাম সে গ্িকে। কিন্তবেশী 

ফ্ষণের জন্য নয্ম। ট্রেন এগিয়ে যেতেই 

লাইনের প'শে দেখতে পেলাম তাজ” 

মহলের বদলে বিরাট আগ্রা হর্গকে। 

বমুঙ্গা 

ট্রেন 

মোগল সামাজ্যের অন্যতম তুর্ভেগ্য 

হর্গ। ই্রেশনে পাযচারী করতে করতেও 

সেই দুর্গকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এঝই 

এক জাগায় বন্দী ছিলেন 

মোগল সাআ্াজ্যের সবচেয়ে এরশ্বর্যশালী 

সমআ্াট সাজাহান। 

মধ্য কোণ 

এরই কোন এক স্থান 

অতি প্্ির তাজমহল দেখতে 

নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 

সে কাহিনী £ 

শেষ জীধনে 

থেকে ভার 

ছেখতে শেষ 

বড় ককণ 

রাত ৮-১০ এ ট্রন ছাঁডল। 

ফোট্ট আমেদাবাদ লাইনের 

ছেশন আবু রোড। সেখান থেকে 

করে যেতে হবে মাউন্ট আবু। 

আমরা এখন যাচ্ছি সেই আবু রোডে। 

ট্রেনে উঠে আর বেশী ক্ষণ ঘসতে 

পারি নি। কামরা রিজার্ভই কর! ছিল! 

গঘগ্রা 

একটি 

বাসে 

হন 



ষাউণ্ট আবু 

চট পট খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ঙাম। সারা 

ধিনের ক্লান্তির দরুদ অচিরেই ঘুম এসে 

গেল। 

পর গ্রিন স্োয়ে উঠে পরিস্কাপ্স বোবা 

গেল আমর রাজন্থানে এলে পড়েছি। 

হপাশে দেই বিরাট পাগড়ি আর চাপ- 

কান পর! রাজস্থান] লোক, মুখের ঢামড। 
একটু কৌচকান, ভারগুপর বেশ বড 

সযতুজালিত গোঁফ। এদের দেখলেই 

চেনা যায়। তবে এয়াই কি সেই 

রাণ। কুণ্ত আর রাণা প্রভাপের বংশধর ? 

ঘুম ভাঙ্গান্ আগেই জয়পুর লা 

হয়ে গিয়েছিল। ঘুম ভাজার একটু 

পরেই পাপন হুল কিবণগড়। তারপর 

সকাল আটটা নাগাদ ট্রেন এসে দাডাল 

আ.অমীতবে। ০শনের পাশেই সাবিত 

পাহাড়, ট্রেন থেকেই ওপরে সাৰিএ 
মন্দির দেখা যাচ্চে। মামাতো বোনে- 

দের ডেকে দেখাল.ম, বলঙগম -- ফেরার 

পথে এ পাহ্াডে আমর। উঠব। সাবিত্র 

পাহ?ড দেখেই মা ও মাশী কপাজে 

হাত ঠছোয়ালে -- ট্রেন এগিয়ে চলল। 

সারা দিন ট্রেনে কাটিয়ে শান্ত নট 

নাগাদ আবু ক়োডে এলে পড়লাম । রাছে 
ভাঙা ভা জোজ। প্রাজ্াাত্র পঞাপ্রগ শর" 

পেয়ে এফটু কষ্ট কনে গয়েটিংরমেই 
রাতটা কাটান হুল। একটু বিশ্রাম 
দরকার কাল সকালে আবার ধাল যাত্রা 

আছে লাহাডী পথে। 

পঞঃদিন খুপ্ধ ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। 
আবু পাহাডের গুপরে মাউন্ট আবু শহর, 
নীচে আবু রোড, অথচ ঠাণ্ডা ভ্েমন 
মেই। চটপট তৈরী হয়ে নিযে বাসে 

গিয়ে ঘসলাম। ড্রাইভাব্ষের পাশে যে 
পিট ছিল লেখানেই গিয়ে বসলাম আগে 

ভাগে রাস্তার দৃশ্য দেখতে পাব বলে। 

ভিন টাকা করে ভাড়া নিন বাস ছাড়ল। 

পাহাড়ী রাস্তা চমৎকার দৃশা। অবশ্য 

দার্জিলং ঝাণী ক্ষেত গেছেন ভাজের 

কাছে এ দৃশ্য কিছু নয়। কারণ 

এখানে সেই চিরতুবাক়াবত পৰ্তমাল1খ 

দেই, বা রাস্তার তুপাশে পাহাড়ী ফুলের 

নেই। এখানে প্রকৃদ্ধি কিছুটা 

যেন রুক্স। চারিদিকেই ধূলর পবত, 

শ্রেণী আবার ফোথাওড পাহা৷ডের ফাকে 

ফাকে দিগন্তবিস্তৃভ প্রাস্তর। কিন্তু এ 

একটা 

যার 

লমারোহও 

সবেরও সৌন্দধ্ায আছে। বাসের 

সামনে বসে নয়ন ভরে আবু পাহাড়ের 

সেই রুগ্ম লোন্দ্যয দেখতে দেখতে ওপরে 

উঠত জাগলাম। 



আবু মাউন্ট 

ছু ঘণ্টার মধ্যেই মাউন্ট আবুতে ঘাল 

শৌছে গেল। শহরটি ছোটই। বাস 
ট্রাগ্ড থেকেই চার পাশে অনেক ছোটেল 

ছেখা যায় -- নবজীবন জজ; ভারতী 

হোটেল, ন্ূর্ধযদরশন হোটেল, রাজেজ্র 
হোটেল প্রভৃতি | পাশে "09180 [70- 

(07778,610 18) 0612075ও আছে 

লান্ায্যের জন্য। আমাদের 

বাআছের 

গে লাহায্য 

লাগল না। নব জীবন জজ যেতেই পছন্দ 

সই ঘন পেয়ে গেলাম। ৭ জনের জন্য 

২০ টাক -- খাওয়া আলাদা। 

দেশ বিভাগের পর মাউণ্ট আবু পূডে 
ছিল গুজরাটের ভাগে । কিন্তু পরে সীমা 

কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী 

আবার রাজদ্ছানে ফিগ্িয়ে দেওয়া হয়। 

একে 

ঠিক রাক্ন্থান ও গুজরাটের সীমানায় 

এই শহছুর। শহরে গুজরাটির সংখ্যাই 

বেশী। ভাই এখানে মাছ মাংস বিশেষ 

পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগই নিরামিষ 

খাবার । 

হোটেলে আমাদের শিরামিষ খেতে দিত। 

কিন্তু তাতে আমাদের কোন অন্ুবিধা 

হয়নি কারণ রান্না ছিল চমতকার আর 

খাওয়ার শেষে পোস্ত, জক্কা, হল. প্রভু 

মিশিয়ে এমন্ব একটা চাটনি দিত যা 

লিপি-৮১৪ - ৩ 

এখনগ মুখে লেগে আছে। গুজকটীরা 

সত্যই চাটনি খেতে জানে। 

পরদিন আমরা রগুনা হলাম অচল. 

গড় ও দিলওয়ারা দেখতে। জচলগড় 

ওখান থেকে মাইল দশেক দুবে, - বাস 

যায়। পথেই দিলওয়ারা পড়ে। কিন্ত 

দিলওয়ারার মান্দত আকাল ১১টার আগ 

খেলেন! -- তাই প্রথমে অচলগড় যাও- 

»।ই বিধি। আমগরাও তাই যাচ্ছি। 

বাসে বেশ ভীড ছিল। 

ভাঙগই জায়গা পেলাম। 

জিঙ্গেল করল, আচ্ছা 

অচঙগগঙড কি দেই অচঙলগগড় ফেই যে 

ববাক্দ্রনাথের মানবী কবিভাম় পড়েছিলাম 

৮ অচল হয়ে অচলগডে করো বাপ?' 

তবে আমর! 

কীতা হঠাৎ 

স্ুত্রতদা, এ 

আমি বলল,ম _- 'খুব সপ্তব ভাই -- কারণ 

রাজন্থানে আর কোন আচলগড়ের দাম 

তো আমি শুনিনি। 

ঘাসেই একটি তরুণ ছেলের কে 

আলাপ হলু। আমার পেছনেই বসে 

ভ্িল, ভাল গাইডের কাজ করল। যেতে 

যেতে একটা জলাশয় পড়ল, বলল-_ 

এ হচ্ছে ট্রেতরন তালাও আবুকে জল 

সরবরাহের জন্য ট্রেন সাহেব এটি 

টিরী করেছিলেন। কিন্তু এখন আর 

২*৮ 
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কাজে লাগে না। 

দুরে একটা পাছাড দেখা যাচ্ছিল। 
চার পাশে সবই তো পাছাড তবু ভার 
মধ্যে দেটাই সব চেয়ে উচু। সেটা 
দেখিতে বল -- এ হচ্ছে গুরুশিখর 
মাউন্ট - বআবুর সবচেয়ে উচু পাহাড। 
প্রান সাডে পাচ হাজার ফুট  উ€। 
ওঠা তেমন কষ্ট সাধ্য নয়। 

খানিকটা এগিষেই একটা গ্রাম আছে 

ওরিপা বলে -- ভার মধ্যে দিয়ে সোজা 

আডাই মাইল পথ গেলে পাহাডের 

তঙগার পৌঁছে যাবে। কি আছে গুরু- 
শিখরে? ভেমন কিছু নম । রামানন্দ 

স্বামী ও গুরু দত্তাতেয়ের -- পায়ের ছাপ 

আন্ত একটি শিব মন্দির 

নিক্জে যেনে চেষ্টা করতে পার, কিন্ত 

মেয়েদের শিয়ে যেওনা -- ওদের কষ্টও 

হবে, মজুরি পোষাৰে না। 

ছেঙ্গেটি এ গিয়া গ্রামেই নেমে 

গেল। আমবহা আর কিছুক্ষণের মধ্োই 

অ$লগড়ে পৌছলাম। বাল থেকে নাম- 
তেই একটি ভারী মিটি চেহারার ছেল 

মাথায় বিরাট পাগড়ী, বয়ন ১৯, ১৩র 

বেশী নয়। 

ছেলেটি এগিয়ে এসে ভিঙগগেস করল -- 
'গাইভ লাগবে? বললাম __ লাগাবে, 
কত নিবি? আপনাদের যা খুশী'। 
আর বদি খুশী না হই? তালে, 
চোখ নামিয়ে একটু ছুংখিত ভাবে বলল, 
কিছুই দেবেন না। 

তারি ভাল লাগল ছেলেটিকে । হাত 
টেনে নিলাম। অন্য অনেকে বজজ-_ 

'ও কি সব দেখাতে পারবে? 
শা পারুক, কিছু সময়ের জন্য আমান 
একটা ছোট স্থানীয় বন্ধু তো পাব। 
আমি তো শুধু প্রকৃতি দেখতে আনিনি 

ধরে 

বললাম. 

মান্তুবকেও জানতে এসেছি। ওকে ছেডে 
দিতে আমার মন চাইল না। হাত 
ধরে বলজাম --”- আয়'। 

ওয় নাম ওমাশক্কর। ও বুবাতেই পায়ে 
নিযে আমি ওকে একেবারে হাত ধয়ে 
টেনে নেষ অন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিদের থেকে 
আড়াল করে। তাই আমাকেই মহা 
উৎলাহে দেখাতে আরম করল। 

সামনেই একটা পুকুর ছিল ভার 

পাশেই তিন্টি মোষের মুত্তি। বলল -- 

এই পুকুদ্ধের নাম মন্দাকিনী কৃণ্ড। আগে 
এটা ঘিয়ের পুকুর ছিল আর ভিন রাক্ষস 
মোষের মুর ধরে এই ঘি চি করে 

এ 
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খেভ। ভাই আদিপাল এক তীয়ে দিন 

জনাকই বধ বরেন। পাশে দেখুন আছি 

পালেরও মূর্তি আছে। 

ভাকসপন্ছধ দে আমাদের দেখাল অচলে 

স্বর শিবির মন্দির। এঝ না থেকেই 

অচঙজগড় নাম। মন্দির প্রাজনে 

একটি পিতলের নন্দী জাছে তার গায়ে 

আঘাতের দাগ। গুজরাটের সুলতান যখন 

মেবার রাজ্য আক্রমন কছে ছিলেন তখন 

নাকি ভিনি এই নন্দী ফুটো করে দেখণ্ডে 

ডেয়ে ছিলেন এর রত 

অন্ভার ল্মকোনো আছে কি না। এ 

চিছু নাকি তাই নিদশন। 

সেই 

ভেতবে কোন 

এরপর আমরা অচলগড় পাহাড়ে উঠতে 

শুর করলাম -- আমি ও উমাশস্কর আগে 

আগে আর সবাই পিছনে কিছু দু 

দূরে । 

আরো ওপরে উঠে আমরা দেখলাম 

প্রথমে ছোট টন মন্দির ও পে 

জৈন মন্দিত। ছোট সন্দিঞ্জে 

দেখার নেই, ঝড় মন্দিরের 

ছবির সাহায্যে জৈন ধম 

ফোঝানেো হয়েছে। 
ঝড় 

দ্রষ্টব্য জিনিস হল এ মন্বিতের বাঝান্দ। 

থেকে চার পাশের দৃশ্য। 

বড় 

কিছ, 

ভেতরে 

কথা কিছ 

তবে সবচেকে 

২১৩ 

বহ,দুর অহধি দৃষ্টি চলে, এফ পাশে 

দেখা যায় গুরুশিখন্। অপর পাশে বহু. 

নীচে বোনাস নদী! আর দেখা যায়. 

রেললাইন জাঁজমীর থেকে আবু এসেছে, 

আব পাহাড়ী ঝাস্তা আবু রোড থেকে 

মাউট আবু উঠেছে। ভান্ী চষতকার 

শোভা । এ দৃশ্য না দেখলে অআচলগড় 

দেখা আমাদের অসম্প,্ঁ থেকে যেঙ। 

বড় জৈন মন্দিক থেকে আরো গুপনে 

উঠল দেখা যাথে মীনা বাঈয়ের মন্দির 

পাহাড়ের মধ্যে শাওন - ভাদো নামে 

ছুটি জলাশয় ও একে বারে ওপর 

চামুণগ্ডার মন্দির । িস্ত আমাদের 

সময় কমে আসছিল তাই চট পট এগুলি 

দেখে আমর দিলওয়ারা হঙন। হলাম । 

দিলওয়ারায় গচটি জৈন মনির আছে 

গার মধ্যে ছুটি মন্দির বিমলবাসী মন্দির 

ও জ,নবাসী মন্দযের কারুকাধ্য বিশ্মর- 

কর। 

একাদশ শতাবীতে ঢাল,কারাজ ভীম 

শাহের পেনাপতি বিমলশাহ প্রথম মন্দিয়টি 

নিষম্ধান করিয়ে ছিলেন। ভার নামেই 

মন্দিং। দেবা তীরছয়ের নামে নয়। 

প্রথমে ঢুকেই ঠোখে পড়ল হাতি” 
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শাল!। একটি শ্িরাট হলঘরে পর পর 

শেড পাথরের ছাতীর মর্ভি সাজানো _ 

সামনে বিমগ্গুশাছের অস্বারঢ মর্মর মনূর্ভি। 

হাতিশালা পেরিয়ে মন্দিয়ে আমল প্র- 

কোষ্ঠে পা দিয়েই ত্দ্তিত হয়ে গেলার। 

ঢাক পাশে যে দিকেই তাকাই শ্বেত- 

পথঞঙের খনিন্দা ম্বন্দর কারুকার্ধা মাথার 

ওপরে, কানিশে, দেওয়াজে, থামে, খিঙ্গানে 

দরজার, পায়ের নীছে, সিডি'তে কোথাও 

করতে বাকী নেই। 

নয়শ বছর আ./গকার কারুকাধ 

প্রানবস্ত। চারপাশে 

অজ্জম্ দেবদেধী, জতাপাতা ফুল ও 
আলপনায় কাজ খোদাই করা কিন্তু 

আশ্চধ্য সব কটিই আপন মহিমায় মহী- 
ম্ানণ কোনটির সংগে কোনটির হিল 

দেই। মন্দিরে দেৰ দর্শনের কথা ভূলে 

গেলাম। এ অন্ত বেদনাত” কারুকাখ- 

গলি আমার সমস্ত মনপ্রাণ কেড়ে নিল। 

গ্রায় 

কিস্ত এখনও যেন 

এস স্ুনিপুন সৃক্ু কাজ কোথাও 

দেখিনি । কোথাও দেখব কিনা জানিনে। 

মন্দমে ঢোকবার আগে ক]ামেষা 

/ইরে তেখে এলে ছিঙাম। কারণ ওখানে 

ছবি তুলতে ২ টাকা দিয়ে অনুমতি নিতে 

হয়| মন্দিরে কারকাঘণ দেখে আবার 

কারণ এ জিনি- 

ক্ষোভ থেকে 
ক্যামেরা নিয়ে এলাম। 
সের ছবি না তুললে মনে 

যাঁষে। 

শুনলাম এ মঅন্দির করতে ওখনকার 

দিনেই খরচা হয়ে ছিল ১৮ কোটি ৫৩ 

ক্ষ টাক!।| টাকার অক্কটা নিশ্চষ্গ্ই 
অবিশ্বাস্যভাথে বিরাট, কিন্তু মনে হল এ 

লৌন্দযেণ্থয পন্িমাণ এ অন্থ গিয়ে করা 
যাবে না। এতিহাসিক টড সাহেব 
নাকি বলে ছিলেন যে -- এ মন্দিরের 

সংগে কেবল মাত্র তাজমহল ছাড়। আর 

কারো তুজনা হয় না, হবেঙও না! কিন্তু 
আশ্চযণ্য মন্দিরের বাইজেটা দেখে ভেতয়ের 

এশ্ব যয কোন থারনাই হয় ন।। 

এখানেই আর একুটি যন্দিরের কথা 

শুনজাম রনকপুরে। আবু আর উদয়পুছেন 
মাঝখানে, হজায়গা থেকেই যাওয়া বায়। 

সেখানেও ওই রকম অপুর কারুক্ষার্য 

সমন্বিত জৈন অন্দির আছে। কিস্ত 

আমাদের সময় অভাব, ভাই ইচ্ছে 

থাকজেও সেখানে যাওয়া যার নি। 

পরদিন আমরা আবু শহয়ের দ্র্টধ্য 

জিঝিসগ,লি দর্শনে বার ছলাম। প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য নথি তক) ঢারপাশে পাচ্ছাড় 

ঘেয়া বিরাট ও চমতকার একটি লরোতধর। 

১১ 
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মাঝখানে একটি ছীপও আছে। 

নথি লেকের পরিবেশ এমনই যে 

এখানে ঘসে অনেক মনোরম মুহনভ 

কাটানো যায। পাশের বাগানটির নাম 

গান্ধী পার্ক। মহাত্মা গান্ধীর অস্মি 

এই সরোবছে বিসজ্নদ দেওয়া হয়ে 

ছিল, ভ্ভাই এই নামকরণ। নখি লেকে 

নৌকা বিহাকেরও হ্যবস্থা আছে মাথা 

পিছ, আট আনার খিনিময়ে। 

স্থানীয় এক ভদ্রলোক বলে ছিলেন-__ 

পূর্ণিমার সময়ে নখি লেকে নৌকাবিহার 

না করে যাবেন না| দেখবেন মে অভি- 

জ্তগ্ভা ভুলতে পারবেন না দিন। 

আমাকে বলবাধ দরকার ছিল ন।, বুঝ- 

তেই পারছিলাম এই শাস্ত নিন পাহাড 

ঘেরা অনোরম সর়োবরটিতে চাদনী মাতে 

নৌকাধিহার কত বড রোষাঞ্চকফর অভি” 

ভ্রাতা, কিন্ত পুর্ণি'মার ভখনও ব্সনেক দেবী 

অতদিন অপেক্ষা করার মত্ত! সময় 

আমাদের কই? 

কোন 

নথি জেকের 

কাছিনী আছে। 

জজিত 

ছিলেন 

করতে। 

নিয়ে একটা 

অত্যাচারে 

ছেবভাগের ত্রহ্মা ভিদেশি দিয়ে 

আবু পাহাড়ে গিয়ে যজ্ঞ 

তারা এলে যজ্জেছ প্রয়োজনে 

নামকরণ 

অনুরদের 

চিপি-”১৪ -৩ 

নখের আঁচরে এই হুগ হৃহি করলেন) 

তাই এর ন্বাম নখ্ি। আবশ্য ভৃ-বিভ্ঞানী- 

দের মতে এটি হোল কোন আগ্নের” 

গিরি মঞ্জা মুখ। 

নথি লেকের পাশ থেকেই দুরে একটা 

পাহাড়ের ওপর হ্যাঙের আকারের অন্ত 

এক প্রস্তর খণ্ড দেখা যাচ্ছিল। ্ী 

জনো এর পাহাডটার মাম ০৪০ 

2০০ ওই পাহাডের :ওপন্ব ওঠাঁও কিছ. 

কট সাধ্য নয় । তবে যাওয়া বায় ওই 

হ)াঙের পাদর্জগেশ অবধি, ব্যাঙের ব্বাথায় 

এঠ। যায় না॥ এই পাচ্ছাড়টি পর্যতা- 

ঝোহ» শিক্ষার জন্য ব্যবহাত হয়। 

পরদিন যাওয়া হুল অবু্দা দেবী বা 

অধন্ব দেবী মন্দির। একটি পাহাডের 

ওপর এক গুহার মধ্যে এই দেবা 

মুর্তি নীচে থেকে ২৫০ ধাপ িঁডি 

ভেঙ্গে তারপর সেই গুহা হামাগ,ডি 

দিয়ে ঢুকতে হয়। 

বাত্রধাহিনী দেবী অবুর্গা এর নাম 

থেকেই আবু উৎপপ্তি। শোনা যায 

ফেউ নাকি এ ম্্ডি প্রতিষ্ঠান করে 

নি। দ্বেধী মু্্তিই এখানে পাওয়! 

গিয়ে ছিল। 

দেবীর লিঠ গহাজ্ পেওয়ালের সংগে 

২১৭ 



আটকানো, লা 
একখা প্রমাণ হয় পায়ে 

কাপড় চালিয়ে দিয়ে। 

মাটি থেকে  দীনতে। 

নীচে একখণ্ড 

এরপর বিকেগে সানসেট পঞ্জেন্ট। 

নথি লেকের কাছ থেকে আদ. মাইজোড ও 

বেশী দুরে পাচছাড়ের খপর বাধানো 
খানিকটা জআগ্জগা সেখান থেকে সামনে 

সূর্যযাত্তির দৃশ্য দেখা বাত়। মখি লেকে 

কাছ থেকে ট্যান্সিভে যাওয়া হায় আবার 
ছেটেও যাঞগা যায়। ৪810890 

7০910 থেকে লামনে বিরাট প্রীত দেখা 

যায় _ তান হুপাশে পাহাড়ের শ্রেণী । নীচে 

বহুদূরে সমভল ভূমিতে ষোনাল নদী বরে 
চলেছে। স্র্যদেব এ প্রান্তর, পাহাড় ও 

নদীজ প্রাস্তসীমায় প্রকৃতিকে নানা রঙে 

রাঙিরে ছিয়ে অন্তে নামেন। দৃশ্যটি যে 
অপূর্ব সৌন্দর্যযমণ্ডিত ভা অন্বীকার করছিন৷। 
কিস্তি আমি বছ, জায়গায় ম্যযের্যাদঘ ও 

সুন্থ্্যাস্ত দ্েখেছি*, আযষার কাছে এ দৃশ্য 

তেমন কিছু নতুন লাগল না। 

৪059৮ 1009206 থেকে ফেপ্রার পে 

বৃষ্টি নেমেছিল। আশ্রয়ের জন্য একটা 
বাড়ীতে চকে পড়েছিলাম না জেনেই, কিন্তু 
চুকে দেখলাম গুটি একটি ঈশ্বরীয় যাতুঘর। 
ওখানকার কমর! যত় করে সব দেখালেন 
নানান ধরনের পুতুল মডেম ও চারটে 

২১৩ 

আবু. বাতগ্ 

সাইণৃত্য ধর্ম সম্বন্ধীর মানান তত বোঝান 
₹ছো | তবে সবচেয়ে ভাল লাগল ওদের 
20)901696807) হ্জটি আগাগোড়া সাদা 

কাপড়ে মোড়া ঘরটি সত্যিই থ্যানের 

উপযুক্ত । ঘজের মধ্যে একটি বেগ্তনী রঙের 
আলো জ্পগছে আর এক প্রান্তে লাল 

আলোয় একটি “ও শব লেখা আছে। 

ঘরটিতে ঢুকলে মন আপুনা আপনিই শান্ত 
হয়ে আসে। 

এখানেই শেষ। 

দেখতে থাকা রঙে 

আশ্রম ও অন্বাজীর 
হটিই আবু থেকে 

আবু ভ্রমণ আমদের 

যদিও ছুটি জিনিস 

গেল, বশিঠ মুনির 

মন্দি। কিজ্ত এ 

অনেক দ.রে, বাস বা ট্যাকসি ছাড়া 

যাওয়া যায় না। দেখবার হয়ত গেমন 

কিছ, নেই-- হশিষ্ঠ আশ্রমে একটি গোমুখা- 

কৃতি ঝর্ণা আছে-- তান্ন থেকে বারমাস 

অনবজ্ত নিশ্মল জল ঝড়ে পড়ে আন 

অন্বাজীর মন্দিদের আস্মিক। দেবীর ছবি 

আমি দেখেছি_- শিল্পাকমের ভারী ম্ুন্দর 

নিদশনু। 

পরের দিনই আমঝা আবু, থেকে 
যাত্রা করলাল ডিতোরের উদ্দেশ্যে । কিন্তু 
থাক আজ আর চিতোর নয়, পরের জন্য 

মুলতুবি রাখলাম। 



রিশ্বলিভালি স্জ্ছ, 
১৪৮৮, স্রঠহজকু বব খুত়ী উ. উদ্থান্ছপ্াাভা, কিপেজী , 

+ "আচ আ্রাহণ _- ১৩৮০ 

পুরান শৈতালের 'পৃত্রিজেজ, পৃ তালিকা নু 

১ ৩০৮৮০ লাল, ১৪ বধ ডি ০০৮৫ 
- ট বত] €. * 

“সঙ্গস্য সংখ্যা, প্রথম খেকে, ৭০৫০ পযন্ত পুষ্াত'ন 

মিভাঙ্গের পরিচয় প্রকাশ কজা হল। র্ | 

অসাবধ!নভা হশভ: হঙ্গি কেন” স্িভার পরিচয্ তালিকা 

, থেকে বাজ, পুড়ে গিষেে থাকে, । তবে * আমকে” জানধঞ্জে 

,ল্প্িপিনিভার।,পেরবৃতর্গ লংখ্যায় গ্রক+শ করা হুবে। 

গ্পিয বিশ গুপ্পির, পানিতে? ০ ভূন, সাক্ষোতিক, চিন, 

ম্যরহার কফজা, হয়েছে? লেঞ্জিঃ এইক্প -- | পু 

আম "অভিনয়, ভ - উপনুতালসগ ) খ"--েজাধুজু। পু. পান, 
ঘ-ছজ বণ্গ্ুহত্ছাজী, ভে: ভজনিত্রে, ; জু ছবি, রতাল্া হা, 

আ।জেক- চিত্রে অ+ আানবার কথ্য, । ড-ডাকটিকিট, কাই 
গ্ডে কম্ডাঝদ * শিকিচাক্  ০পাউ , কা ভা 'তাল [খা 

'্গাজাবা প্রজা, বা” ছু, 1ম নাভ, পপ পান্থী,, 
প্াাজনড ক 'ন্ধগাান কন্তা (ফলজ, ফুল, শাক সবজী.) 

“"ব্যবসা-বাশিজ্য। জা" জমণ, শা শিল্া, লস সমাজ, 

হু --সাহিভ্য, যব" যন্ত্র সঙ্গীত, »-'রাবলতি, « ক্ষ-- আনল |, 
জর. ৮ - বিজ্ঞ ঘ/ * 

মিভাদের নাম” পারিউরের সংক্ষিপ্ত ধিষরশপণ্জ এইবতপ 
আাজান্তো হর্টছে-_- পদ লংখটধ, লাম, ডিকাজণ, ছিন্সর্প, 

বস্তিতে স্থের বিষয় । 

-২১৪ 



পরান্ধদ সিজারের পরিচদ়ের 7 তা)পিক! 
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জে১-- নদীয়া ১৯ ছাত্র স হু 
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কপি ২৬ ২৮ চাটা এাকাউন্টান্ট শ , 
৬৮৮৮ অঞ্জনা নাথ চৌধুরী কল্যাণপুর ত্রিপুপ্বা ১৬ছাত্রী হ জ্ঞ গ ভ খ ঢ 

৬৮৯৯ অনিল চ্যাটাজা , 19001 000006৩7, 0, . উড) 0 ৮০7 

12800 8 230700058% 10556- 2591005708 চা & 40010801051 চ678,0.65818 
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৬৯২৭ ₹ জুনে বসন, ৮০০. 1001058 ছ$]]্ত  [0001350) 10৮ 99 

50087 ২% চিকিৎসা ত। 

& 

লিপি-”১৪---৩ ২১৫ 



পুরাতন মিতাঙের পরিচয়ের পুরণ ভালিক! 
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৬৯৬০ গৌর চন্দ্র ভড ৩৭ দে রী শ্রীরামপুর হু,গল্সী ২০ ছাত্র খ 
৬৭৯৭ গগন বন্থু ৬/৩/৭ পি, ডবঙ্গ, ভি রোড অশোকগড় (পশ্চিম) কলি: ৩৫ 

২১ চাত্র সহ ভ ড সাতার নি 
৬১৫৫ চিত্রা দত্ত হাগুড়া”৪। ১৯ গ 

৬৬৯৯ চন্তীকাপ্রলাদ ঘেফাল গ্রা; ও .পাঃ” নাগরজগণাল বাজনর কোবিহযি 
১৬ ছাত্র হু ত্ঞকবছছডখ গ য 

৬৭১৯ জলি রায় নিউ টান ২১ বেকার ছহছ পয ভঙ্গ 

৬৩৮৬ ঝণণা দালগুপ্ত যাদবপ্র ২১ ছাত্রী সহ জ্ত গছ খ ড 

1 

২১ 



পুক্ান বিভাগের পরিচয়ের পূণ” তালিকা 

৬৪৪৭ বঝণ্ণা রাস্ম চৌধুরী শিলিগুড়ি, ১৮ ছাত্রী ছু গ ফ 
৬৯৭২ ঝণণ মালা হাওুড়া- ১, ১৬ ছাত্রী শ জ্ ৬ 

০২৬ ভরুণ কুমার চ্যাট্াজণ যোরহল, জাঙ্গিপাড়া হুগলী ২০ ছাত্র 
মম ছু শ ভু চ 

৬৫৫৭ দেবাশীব রাত ৩ দা 0 4 ১৩৮ কেশব লেন ভ্ত্রীট কলি: ৯. ২১ ছ্থাত্র 
সন জ্ঞ গ ভ খথখ ব ছু 

৬৭৩৫ দীপক কুমার দে ৭৩ আনন্দ পালিত যোড কোলকাতা - ১৪, ২১ 
হছাত্র গু গ যব ভ খথ চঢ কফ সাতার 

৬৮৫২ দেবাশিষ বোল ৯/১২ গ্ানদ্সেন রোড বি, জোন ছর্গাপুর - ৫ ব্্ধষান 
১৪৯ চাও য ভি গছ ৪5 আ 

৬৮৩৬৯ তুঙাল ঘোষ [৪5 8০988 ৮০. 7798৮100081 - 22 ২৬ 
চাকুঙী শপ হ ভ খ 

৬৮৪ দেদাশীষ ভট্াচার্যয ১নং সাষণণ পাড়া ঝোড বরিশা কলি: ৮ ১৭ 
ছার স হ ভ 

নীতির দেব রগন চক্রবত্তীঁ ০/০ রাধা রাণী সরকান্। শ্রীপল্লী আলানসোল 
বর্ধীমান »৭ চাকুরী চ 

৭৯২৯ দিলীপ কোনার ১৩ তামঙাল বন্দু জেন সয়ল্গভিঙ্গা বর্দমান ২০ ছাত্র 
আনাস” ইতিহাস শপ বধ গ য থ 

৭০২৬ এুবাশিষ প্রামানিক 96৪৮9 3929 0 110038 ভ্0 7 87810018 

7১97:8900:- [0] 560705787২৫ চাকুগী ড খ 5 

৬৪০১ নিমলেন্দু দে £&114 ১৪০৮০) - ॥% [1০91155)18-6 02888 ২৭ 

চাকুরী গ য ত চ 
৬৬৩৮ নারায়ণ চন্দ্র পাজ গ্রাম- গোলীনাথপুর পোঃ-_ হর্গাপুর -১ বধর্মান্ন 

২২ চাকুরী গ ভ ছু খ 
৬৪৭২ প্রদীপ দাস ০10 গোপাল চন্দ্র দাস চিকম্স্তড (হুরিসভার দিকট) 

পোঃ-- জনাই হ.গলী ১৯ ছাত্র হ ভ মুদ্রা সংগ্রহ 

৬৬৩৪ ওভাল কুমার সরকার 17980 887:৮515 18 [1101570%5 07£509 

০/০ 56 & ৮09 ২৭ ঢাকুনী লব বিষম়। 

২১৭ 



পুরাতন মিভাদের পরিচয়ে পূণ ভালিক। 

৬৭5৩ প্রদীপ কুমার পাল ৫৯ গ্রে ছীট কলি: ৬, ২২ ছাত্র সছ গচ 
৬৭৯২ পিন্টু, ঘোষ এন, এন, মুখাজী” রোড, পান্রিছাটী ২৪ পরগণা ২৩ ছাত্র 

সরহশজ্ঞধ গযব ভ্ডথ চ় অ 

৬৮৭৬ পুরণণনন্দ রায় ০/০ মোহিনী মোহন সাহা পুকাতন মায়াপুত নবছীপ 

নদীয়া ৯১ ছাত্র (ইঞ্জি:) সব গভচ 

৬৯৬ প্রঙ্গীপ কুমার ভৌমিক ০0/০ 8870%7 85105700551 95085 1:0)1)08 

111)) 7108,591 71098 966০) [07015 - 30 0০. 8001 [5087 11557980১19 

১৯ চাকুরী ও ছাত্র সগভড খচ 
৬৯৭* পাঁষ.ব কান্তি দাস ৫১1৬/১ বিদ্যার়তন সরণী কলি ৩৫ ১৩ ছাত্রঢ ভচ পত্র মিষ্তালি 

৬৬৩৪ ফারিদা বেগম ছুবরাজেপুর বীরভূম ১৭ শ ছ 

৬২৪৮ বেগম মানীরু,.লশা (মানী) মালদা ১৬ বেকার মধ ভখ 

বি ৬২৯৭ বিকাশ কুমার ব্যাণাজা "বাসনাবাস কাজা রাম্টাদ ঘাট কোড 

পোঃ-- পানিহাটী ২৪ পরগণা ১৮ ভাত ভখহগ 
বি ৬৬৩৯ বন্ধিম চন্দ দে 010 বামকুক্ দে স্ুনগোলা রোড পোঃ ও জে: 

বাকুডা ১৯ ছাত্র হ স্ব 

৫৩৮৩ বেগম রোগ্িনা শ্রলঙ্ান! সাহাগধী হ.গজী ১৮ ছাত্রী ভ কব 

৬৪৬৪ বিন্বদল চট্রাপাধ্যায় মাতৃভবন ১২ গোপীকৃষঃ ক্জোভড ভাটপাড়া ২৪ 
পরগণা ১০ ছাত্র জ্ঞড খ 

৬৬০৩ বিমলেন্দু সরকার ১৯ রাজা রাজকুক ভ্রীট স্ুইট-৪ কলি: ৬, ২১ চাকুরী হ শভ 
৬৬৭১ বিমঙ্গেন্দু ঘোষ 969৮৮8708 ৪00. 7,১০5 0৫ 11)018, 2১00. 9/০ মা, ০.1 

1387810080০, [৮ 828, 5687 106, 8৫ 010£1050, 010087 ৯৬ চাকুরী গ ভ খ 

৬৭৭৮ বিমল কুমার পাল ৩৫ মহেন্দ্র বাগচী রোড পোঃ-- বালী, হাওডা 

২৩ চাকুরী হু ধগঙ চ কফ সাতার 

৬৮৭১ বাব, পাল গ্রাম-- বালী যায়তাপুক,র পো: জগতবলীভপ,র ফেলা-_ 
হাওডা ১৮ ছাত্র ছবধ গভছডঢফজ্জ 

৬৯১৬ বিশ্বনাথ চৌধুনী 81705,100051)8 270]600 7০, ৪908,70508108 নি.০.122.0০ 

[)1)90195,0 ২৯ চাকরী ভ বন্ধুত্ব 

৬৯৪৯ বিশ্বনাথ ০যাট্রাজা ৮৯/১৮ রসা রোড ইষ্ট কাই লেন টালিগঞ্জ কলি: ৩৩, ১৬ ছাত্র হ জ্ঞ ছ 

১৮ 



পুরাতন মিতাদের পঞ্জিচধের পৃ” ভালিক! 

৬৯৬১ বিজন কাস্তি দাস ০1০ কেশব চন্দ্র দাস স্থতাষ পার্ক খোয়াই পশ্চিম 

ত্রিপুরা ১৮ ছাত্র সরহভখ ও 

৬৩২১ মীরা ঝায় শিবপুর ১৭ দ্বাত্রী ঠ ভ 

৬৬৮০ অ.তুাগ্য় চক্রবস্তী হীরাপুর আ মবাগান, বাপ,» বন্কধমান ২০ ছাত্র মিভালি তচ 
৬৬৮৯ মিস্তা ব্যানাজশ রহড়া ২৪ লরগণা ১৬ ছাত্রী ভ দেখা 

৬৭০৩ মিতা ঘোষ কলি: ১১, ১৭ন্তশধগযভছডচ 
বি ৬৭৪৩ মৈতেজী দত্ত আগরতলা ত্রিপুরা ১৯ ছত্রী সহ শধ গছ 
৬৮০৯ মগ আঢ্য শ্রীরামপুঞ্ধ ১, ছাত্রী এ ভু জ্ঞ হয 

৬৮৪৫ মমতাজ খাতুন (চন্দনা) শ্ীমায়াপ,ন্র ১১ ছাত্রীলরহ শজ্ঞধভছডখচকফ প 
৬৯২৩  মধুসদন দী ০০ লৌহ বিপশ্সি সেতক রোঙ শিলিগুভি দার্জিলিং 

১৫ ছাত্র হ জ্ঞকগয তব খ চ 
৬৯৩৯ মনোগ্গুন রায় ০/0 7115 410009 10870678,) 827০900068৪ 09: [70089 

098৮ 803 64, ৮০. 19610) 81. £ ৩১ ব্যবঙা স প নব কফ পপ 

৬৯৯৯ মপাল লামাস্ত টাপ ভাঙ্গা হ.গঙ্গী ১৯ দ্বাত্র হগছডখ চ 
৬৮৯৭ চোগেন্দ্র সারাস্ণ রায় গ্রাঃ ও পো: ভার থান] কোছবিহাক ২১ বেকার সরহজ্ঞভগ 

৬৮২২ রবি রঞ্জন সরকানত্ত [76/92 ০৮ 7০৪৭ 0510081)9917007- 1] 81178 

২* ছাত্র ব্রহুজ্ঞব ভঢ থখ চ অ 
৬৯০২ রজত জায় চৌধুবী ৪১৪/এফ, পাত্তিপ,ক,র রেলওয়ে কোয়াটায় কলি:-_ 

7909048 ৩৩ চাকরী হ শগযচ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ 
৬৯১৮. রাজেশ চ.ট্রাপাধ্যায় ১৮ পি, সি, ৰ্যানাজখ রোভ দক্ষিণের আডিগাদছ 

কলি; ৬৭, ১৯ ছাত্র ভতছ ড খ চ সাতার 

৬৯৬৯ রবীন্দ্র চত্ত্র নাথ ০0/০ 99 &০ ২২ ঢাকুরী ড হ ভ লংঘের অবধায়কত্বে চিঠি যাৰে 
০২৮ ঝক্তিমা মৈত্র জঙপাইগুরড় ২ বেঝার হখ চ 

৫৯৪৪ শিবকান্তি ভট্রাচাধ্য মাটিয়ারী প্রামপদদ মেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
পোঃ-” মাটিয়ারী জেলা-- নদীয়া ২৯ শিক্ষকতা পত্রালাপ সহ শ 

৬৬০৬ টৈশবালু বরাট ০0/০ 81/5. 411150 1010 5870997170£ 2970002:5 88970 157:551)108, 

0১876 2৪০০৪-] ২৬ চাক,ব ভ ছ চ পিকনিক বন্ধুত্ব 

৬৬৪১ শিপ্রা চক্রবন্তণখ কুলি; ৬, ২০ ছ্বাঙজী গ ব ভ ঢ 

২১৯ 



পুরাতন মিতাদের পরিচয়ে পূর্ণ ভাঙ্গিক! 

৬৮৩৬ শ্যামল কুষায় লিংহ ৮০)১/১ অবিনাশ চত্্র ব্যানাজী জেন সাক্সাগাছী 

শিবপুর হাওড়া ১৮ সহজ্ঞত আছ ঘগ 

৬৯৭১  শৈলেন্্র নাথ ঘোষাল ৪৩. ঝ্কাজ কষ ঘোতাল রোড কলি; ৪২ 

১৮ চাকুরী সর তছ ড থপ” 
৭৯৩১ শবণকী কোনার বন্কম।ন ১৭ ছাত্র সবধযষগথ ছ 

৭০৩২ শওকতুল মাজিদ 9৮০৮০ 53101 ০? [77086 31)511098-1. 86৫9৪1558 

২১ ছাত্র ও চাকুরী সরহ গন 5 

বি ৬৪১৩ ম্ভাষ চক্রবন্তণ গ্রাম ও পো: রাধাপুক ধর্মনগর ত্রিপুরা (নর্থ) 

২৬ চাকুল্ী শিকার ছবি সংগ্রহ হু রসানন 

বি ৬৫৪৮ সুত্রত ঘোষ ৭৭ বিধান সরণী কলি; ৬, ২৭ ছাত্র হু থ 

গয ভছ ফ সৌখিন মাছ সংগ্রহ 

বি ৬৬১৮ সুজিত কুমার রায় 8০20085 0910678] 0370)5-]1 0১৮-৮.) 

অত 000 85110108461) ঘ)০০], 83020১85 &00020 ২৮ চাকুক্সী সরজ্ঞতছখচ 

৬৬৫৮ সুধীর কুমার বাগচী [073৮0 09100776019) 0810 খি৩০৪3৪ 9 507088 

17090, 2১০. 10105101 1)৮,-- 009179878 488800 ২৪ চাকুরী হজ্ঞ ধখচ 

৬৬৯৪ ন্ুভাব চত্দ্র সরকার ০010 গঞ্জাধর সরকান্ধ ৪৬ শেঠ বাগান রোড 

কালি; ৩০, ২১ ছাত্র সভঙ্ভঞ তত 

৬৭৫৪ ন্ুবোধ কুমার জানা ছেড মাষ্টার বালী প.বণপাডা প্রাইমারী খল 

পোঃ-- বিজয়নগর ২৪ পয়গণা ২৯ শিক্ষক সহ গতখঢচ 

৬৭৮১  ন্বপন্ন ম্ুষদার ০/০ বন্দনা দত্ত ৪৫14 বি, বি চটাটাজীঁ ৫৫1 

কলি: ৭০০৪২ ২৬, ব গ ভ মিভাঙী গাডী চালোনা 

৬৭৮৩ নিপ্ধা দ্বাসগুপ্ত আগরতলা ২২ ছাত্রী গ ভ ছবি আকা পেলাই 

৬৮১৩ ন্িগ্ধা চক্রবস্তাট হাঙডা ১৯ বেকার সহধগভঙ্ 

৬৮৪৭ ন্ুনীল কুমার বসাক ৬ুনং চোর বাগান লেন কলি ৬, ২৮ ডাকরি লর্ড 

৬৮৬৭ স্বপন কুমার সরকার গ্রাম ও পোষ্ট-- মুরারাই। বীরভ,ম 

১৯ ছাত্র গ থ প 

৬৮৮৭ সুকুমার মুখোপাধ্যায় (8.0. 8) রহীজ্র পল্মী ছর্গানগর কলি: ৫১ 

৩২ চাক,ঘী স হ শ ভর 

২২৩ 



পুরান মিতাদ্দের পরিচয়ের পৃণ/ তালিকা 

৬৯৮১ স্,ক.সায় সাহা 9/০ মণীন্দ্রনাথ সাছা? কঙগেজ পাড়া টাংগাইল খাংজা 
দেশ ১৬ ছাঞ্জে হত্ত ভ্ভ ড থ চ | 

৭০২২ স্বপন সাতদ্বা ১৪২/২, রায় বাহাছর রোড বেছালা কলি: 00034 
১৭ ছাত্র গ য খ চ ্স 

খ ০৪০ সন্দীপ ফোনার ১৩ রামলাল বস, লেন সরলভিঙা বদ্র্ঘধান ১৬ ছাত্র 

সব ধ গ বব খ ছু 

৬৭৪২ হারাধন বন্দণ বি, এম বর্মণ রোড রামেশখরপুর ২৪ পরগণা ভায়া-_ 
হাসনণবাঙদ ২০ ছাজ্ে লেখা গ হু 

৬৫২৮ মিতা মুখোপাধ্যায় শিলচন্ছ ১৬ ছাত্রী সীষ্ভার নত্য হবি সংগ্রহ 
হু থ 

৪ শীকর 
প্রগতিশীল কবিষ্ভতা পত্র 

গ্রাহক চাদা দুডাঝ__এক টাকা 

যোগাযোগের ঠিকানা :__ 

মোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 

এম, টি, £ 

বাণণপুয, বদ মান 

বিভিন্ন স্থানে পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট 

পনেন্ছ কলির কম এজেন্ট হওয়া যায় না। 

১১১১১ 0১ 

২২১ 



রানা 

উপকরণ £-- যুগডাল ১ কিলো, উত্তম 

চাল ৫০* গ্রাঞ্ পেরাজ ১০ গ্রাম সর 

সরু কটি এবং ১০টি খোলা ছাড়ান ছোট 

পেরাজ। আনা বাটা «* গ্রাম। জিরা 

বাটা ১০ গ্রাম, লঙ্কা বাটা ২৫ গ্রাম, ছোট 

এলাচ ভ্টি, সামান্য দারচিনি, জব, 

তেজপাতা ১০টি, ৩০০ গ্রাষ দই, কাজ 
বাঙাম ১** গ্রাম, ডিম ৮টি, ঘ্ৃত ৰা 

ভালডা ৩০* গ্রাম লবণ $ চিনি পরিমাণ- 

মভড। 

প্রস্তভ প্রগাপী - 

গআথমে ঢালু গু ভাল ভাগ করে বেছে 

নিতে হবে । চাল হু-তিনবার জালে ধুয়ে 

ভাল ঝরিয়ে নিতে ছবে। ডাজগলো ভেজে 

নিয়ে রেখে দিতে হবে। খুব বেশী যেন 

ভাঙা না হয়। এইঘার একটি পাতে 

কিছুটা ঘি দিয়ে উন্কনে বসাতে হবৰে। 

পৌয়াঙ্গ কতিগ্ুপো ভেজে আলাদা করে 

রাখন্ডে হবে। পাত্রে বাকী লব ঘিটক' 

ঘর 

লাগদার খিচুরা 

স পালালাল মিত্র । 

দিয়ে চাল ও ভাঙগ ও তেজপাতা একক্রে 

দিয়ে নাড়তে হবে! (শীতকালীন তরী- 

তরকারীও এতে দেওয়া যায়)। চালগুলো 

যখন এঞুট, ফুট ফাট করে শক করবে তখন 

নামিয়ে মশলা দই প্রভুতি (ভাজা পেয়াজ 

চিনি, লবণ গোটা পেয়াজ বাদে ) এলাচ 

থেতো করে পাত্রে দিতে হবে! নাড়ার 

সময় কাজু বাদামগুলো শীতকাক্গীন ভুবী- 

ভরকাতী (ষটরশুটি বাদ) দিতে হছবে। 

বেশ ভাজা ভাজা ছে জল ঢেলে ছয়ে 

মুখ বন্ধ রাখতে হবে। তধে যেন থরে না 

যায়। অল্প লিদ্ভধ হুঙল্গে মটরগুটি গোট! 

পেয়াজ মুন চিনি দিতে ছযবে। নামাহার 

১৫/২* মিনিট পৰে? ভাজা পেয়াজগ,লো 
দিডে হবে আব ৬টি ডিম ভেঙে বেশ 

ভাল করে গলে একজন ধীরে ধানে ঢালবে 
অপর জন নাড়বে। ডিম ঢালান্ম পর 

বেশ কিছুক্ষণ নাড়তে ছবে। ভাল ভা 

ভাবে সিদ্ধ হলে নামাতে হছবে। 

১৪১৬৬ 



রা! ঘর 

পাতলা হবে মা 

ছয়! 

আধার খুব শত না 

এর সঙ্জে একটা তাজাও দেওয়া হল-- 

খালিক কুচো কুচো চর্বি, সিদ্ধ আল, 

মিছ্ছি করে মেখে নিতে হবে। ঢৰিগ,লো 

আজ! জবণ পেয়াজ বাটা চিনি রসন 

দিয়ে মেখে ভেজে নিতে হবে। সিছ। 

চারু বা 

উপকরণঃ - কিছ, েতুল। জিরা 

গোজমগ্িচ গুঁড়ো, ধনেপাতা, নুন অল্প [ঘ 

সর্ষে কথেক কোগা রস,ন। 

প্রস্তঙ্জ প্রণালী 2.৮ 

প্রথমে খ।নিকটা সেতুল (১০* গ্রাম), 

৫০* গ্রাম আন্দাজ জলে ভিজিয়ে রাখুন। 
ঘণ্টাখানেক পরে তেতুলের ক্কাথটা বার 
কনে নিরে ছিবড়ে ও হ্িটি ইত্যাদি ফেলে 

২২৩ 

আল,তে কিছ, লঘণ দিয়ে এ তাজা চখি 
মিশিয়ে নিযে জ,চির অত চেজি করে 
ব্যটসন গোলায় ডুবিয়ে তেলে ভেজে নিতে 

হবে।  খিচরির সঙ্গে থেতে খুব ভাল 
লাগবে। 

গোপা মুখোপাধ্যায়। 

হাওড়! 

পিন | এবারে 

ট্রেনলেলের 

ফোটান। 

এ্যাল,মিনিয়াম মাটি বা 
পাত্রে এ তেতুল জলঙ্গটা 

তারপর এতে পরিমাণ মতন 

গোলমরিচ গুডো ধনেপাতা মুন 

দিযে নামিয়ে শিন। 

বিয়ে 

ইত্যাদি 

এখন একট, ভাল ঘিয়ে সর্যে গু ২১ 

কোয়া রুল ভেজে দিয়ে সম্বর! দিন। 



যায় ঘর 

তারপর গরম গরম পরিবেশন করান। 

-- এটি থেড়ে শুস্বাছু হজম কারক এবং 

ক্ুধাৰধধক। এককথায় আহার এবং অঘধ 

বলতে পারেন। 

ঈক্ষিণ ভারতীয়রা প্রতিদিন চার বা 

সম খেয়ে খাকে। 

যম না দেবী স্মরণে কবিতা প্রতিযোগিতা 

মিতা ভাই বি ৫৬৮৪ শ্রীজীবন ভদ্র 

ভার মাতা বমুন্না দেবী স্মৃতি রক্ষার 

জন্য লিপিমিতার মাধ্যমে কবিতা প্রতি- 

যোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ২৪ পংক্কির 

মধ্যে ''মা” শীরক একটি মৌলিক কবিতা 

এই প্রতিষোগিভায় ছুটি পুরস্কার আছে। 

প্রথম পুরস্কার ২* টাকা ও ছ্বিত্তীয় পুরস্কার 

১০ টাকা। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত কৰিঞ্ঞাটি 
লিপিমিতায় প্রকাশ জরা হবে। কেবলমাত্র 

সংঘের সভ্য-নভ্যাদের কবিতাই গৃহীত 

হবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট পঠালে অমনোনীত 
কবিতা ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

লিপিমিত। ছোট গল্প প্রতিযোগিতা 

কাগজের একপিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে ১৫ই 

অভ্রাপ ১৩৮০ বঙ্গাবের মধ্যে লম্পাদকের 

নামে লংঘের কধ্যালুয়ে পাঠিয়ে দিতে 

হবে। 

অনধিক ২৭৭ হাঞ্জার শবের মধ্য 

বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় অবঙন্বনে একটি 

মৌলিক ছোট রচনা করে ২*শে পৌষ 

১৩৮০ বঙ্গাকের মধ্যে লম্পাদদকের নামে 

সংঘের ঠিকানায় পাঠান্তে হবে। 

এই প্রতিযোগিতায় ছটি পুরস্কার আছে। 

প্রথমটি ২* টাকা, দ্বিতীয়টি ১* টাকা। 



লিপিমিতা ছোট গল্র প্রতিযে!গিতা 

কফেযবলসান্রে সংঘেছ সভা-সভাছের রচনাই 

গৃহীত হবে। প্রত্যেক মিতাঞ্চে অনুরোধ 

করা যাচ্ছে তায়া যেন তাদের রচনা নকলঙ্গ 

ডেখে পাঠান । কোদ রচনাই পরে ফেব্রু 

পাগান সম্ভব হছে না, 

রচনা ছুটি জিপিযিগ্তার 

ক্ষমতা সংঘের থাকবে। 

পুরন্থার প্রাঞ্ধ 

প্রকাশ করবার 

নবম বাধষিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র 

প্রতিযোগিতা 

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডাঃ প্রতি সভ্য-সভ]যা একটির বেশী আলোক- 
ক্ষীয়োদ গোপাল দে” লৌজন্যে বিশ্ব চিত্র পাঠাতে পারবেন না। 
মিতালি সংঘ আঙ্গোক চিত্র প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা করেছে । এবারের বিষয় 

বৃক্ষ উপবিষ্ট বা উড়স্ত পাখী 

আলোক্জচিত্রটি ২০শে পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দের 

মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে 
পাঠাতে ছুবে। ছবির মাপ পালপোট লাইজ 
অপেক্ষা কিছ, বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, ভবে 

আধখানা পোষ্টকাডেন চেয়ে যেন বড় শা 
হয়। ছবির পেছনে প্রেরকের 

সদপ্য সংখ্যার অবশ্য উন্বেখ থাকবে। 

হল __ 

ছবি। 

ঘাম ও 

২২৫ 

এই প্রতিযোগিতায় 

আছে। প্রথমটি ২* টাকা, দ্ধিতীয্পটি ১০ 

টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি জিপি- 

মিভাঁর উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ কর। হুষে। 

প্রতিযোগিতার পন যারা আলোকচিত্র 

ফেরৎ চান তারা রেজি: খরচ বাবদ ১:৩০ 

পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দেবেন। সংঘ 

অ।ঙলোকচিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে 

গেবে। 

ছুটি পুরস্কার 



ভারতে বৈদেশিক রাষদদত 

গড লিপিমিড়া নববর্ধ বিশেষ সংখ্যায় 

যে সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের নাম ও 

ঠিকানা যায়নি, এই সংখ্যায় সেইগুলি 
প্রকাশ করা হল। 
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অংকে যারা কশচ। 

(১১শ সবক) 

জ্ঞানেজ্জ নাথ রায় 

বি। ই, ই, ভি, আই, লি, জগুন। 
এম, ফিল, জগ্ুন। 

গত লংখ্যায় প্রকাশিত মজার গুণটি 
শিখে আপনাদের খুব ভাল লেগেছে জেনে 
উতসাছিড বোধ করছি। আনুন তাহলে 

এবাপ আরও কয়েকটি মজার অংক শেখা 
বাক। 

(৬১) মজার বর্গমুল-- 

আর একটি মজার পদ্ধতি উল্লেখ 

করছি। কোন সংখ্যার বগম নিপয়ের 

একটি পদ্ধতি আপনাদের নিশ্চয় জানা 

আছে। এবার একটি নতুন পদ্ধতি বলছি। 

মনে করা যাক, ২৫ এর বর্গম,জ বের 

করতে হবে । এই পদ্ধতি অনুসায়ে ১ 

থেকে শুর কৰে প্রতিটি বেজোড় সংখ্যা 

ক্রেমান্বয়ে ২৫ (অর্থাৎ যে সংখ্যার বর্গমংল 

প্রয়োজন ) থেকে বিয়োগ করতে হবে 

যন্তক্ষণ না শুন্য হয়। যেমন-- 

১৫ 

৬৭585 ১ম বার 

২৪ 

৩ 5১০০৪ হয় হার 

২১ 

২৩৩ 

১ 

8 ০১০১১, ৩য় বার 

১৬ 

৭ ৪র্থ বার 

র ৯ 

৯ ৫ম বার 

এভাবে যতবার বিয়োগ দেওয়া হবে, 

তভই হবে উত্তর। এক্ষেত্রে ৫ হার বিয়োগ 

হয়েছে। অতএব, উত্তর হচ্ছে ৫। 

আর একটি উদাহয়ণ ; ১৬ - কণড? 

১৬ 

১ ১ম বার 

১£ 

ও ২য় বার 

১৭২ 

গু ওল বার 

৭ ...৪থ বাগ 



অংকে যায়া কাচ 

অতএব, ন্িণের উত্তর হচ্চে চার (8)। 

সংখ্যাটি বদি তিন বা ও্োধিক অঙ্কের 

হয়, (যেষন *২৫) তাহলে ডভানঙ্গিক থেকে 

জোড়া জোড়া অঙ্ক নিয়ে পৃথক সংখ্যা 
কল্পনা ক'রে বগণম,ল নির্ণয় করতে ভহবে। 

উদাহরণ দিয়ে নিয়মটা বোঝাবান্ চেষ্টা 

করছ্ি__ 

৬,২২৫ 

১ম 

৫ 

ঃ | 

এর পরনে বেজোড় সংখ্যা ৫ এবং ২ 

থেকে ৫ বাদ দেয়া সম্ভতঘ নয় । অন্তএব, 

এ পর্যযস্ত উত্তর ছল ₹ (যেহেতু, ২ ৰার 

বিয়োগ দেয়া হয়েছে )। এর পরের ধাপে 

২ এর পাশে ২৫ ন্বামিয়ে ২২৫ নিতে 

বগম নিয় করতে হবে। এ পধাস্ত 
উত্তর পাওয়া গেছে ২ একে ২* দিয়ে 

গুণ করলে পাওয়া যায় ৪০, ২২৫ থেকে 

এম্ার ক্রেমান্ধয়ে (৪০+১) বা ৪১ থেকে 

শুর করে সব বেজোড় সংখ্যা বাদ দিতে 

ভবে. 

১৫] 

৪১ ১ম 

১৮৪ 

৪৬ তল 

১৪১ 

৪৫ ওয় 

৯৬ 

৪৭ ৪4 

৪৯ 

৪৯ €ম 

অতএব, নিণেয় উত্তর ২৫ (১ষ ধাপের 

২ এবং ২য় ধাপের ৫) 

গুপরের উদ্গাহরণটি একবায় ( অথণাৎ 

২টো ধাপ একসঙ্গে) করছে নীচের যত 

দেখাবে-_ 

৬২৫ 

১ ,.. ১ম 

& 

ী *০* সস 

২২৫ 
৪১ (৮ ২৮২০+১)*,,১২ 

১৮৪. 

২৬১ 



১৮৪ 

৪৩ 

১৪১ 

৪৫ 

৯৬ 

৪৭ 

৪৯ 

৪ 

অতএব, নিণেন উত্তর ২৫ 

আর একটি উদ্গাহরণ দেওয়। 

একটি বড় সংখ্যা নিয়ে। 

৫৪৭৫৬ এক বগ“ম.ল কত? 

৫.৪৭,৫৬৩ 

ভগ 

৪৫ 

১৮৫৬ 

ক্স 

**শঙ্ 

“হস 

**০*৩য় 

৬ 

**০৩য 

৪ 

টন & | 

হচ্ছে 

অংকে বাছা কাচ। 

১৮৫৪৬ 

৪৬১ (- ২৩৮ ২০+-১)...১খ 

১৩৪৯৫ 

৪৬৩ *০*হ্য 

৪ & 

৪৬৫ ওয় 

৪৬৭ 

৪৬৭ »০০৪ 

নিণেকর উত্তর 5 ২৩৪ 

দশমিক সংখ্যার বগম, ফীভাষে বের 

করা সম্ভব, ভা অনেকে নিশ্চয় বুঝতে 

পারছেন। যেমন, ওপরের উদ্গাহছছণে যদি 
৫৪৭৫৬ এর বগ'ম্জ নিন করবার 

প্রয়োজন হত তাছলে উত্তর পাওয়া যেত 

২৩৪ | তেমনি ৫৪৭৫৬ আন বগণন.জ 

২৬৪ ইত্যাদি । 

(৬২) যজার তাপমাত্রা পরিবত“ন-. 

ভাপমাত্রা বা টেষপায়েচার কত, 
করবার প্রয়োজন হজে আমরা সাধারণতঃ 

সেল.লিউলস, (সেনটিগ্রে) এ ভা প্রকাশ 
কমি। খআমকা সবাই জানি ভাঙল ১০ 

ডিগ্রী লেললিউল (সনটিগ্রেড) এই তাপ- 
মভ্রার বাম্পে পরিণত হয়। বাড়ীতে 

কারও অন্ুখ হলে ছোটবেলায় ভারী কৌতুহল 

৩২ 



অংকে বায়া কাঁচা 

হত যখন তাদের মাথা ধোওয়ান হস্ত, 
বিশেষ করে জ্বর যখন ১০০ ডিগ্রীর ওপরে 
থাকত। আমার ধারণা ছিল জল মাথার 
ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্প হয়ে যাবে। 
কিন্ত, অবাঞ্ত হতাম বাম্প হতে না দেখে। 
বড় হয়ে জেনেছি, আরের ভাপমাত্রা নাকি 
ফাঞ্েনছা1ইটে প্রকাশ করা হয়। 

আমি তো দূরের কথা, শহরের শ্রেঠ 
ডাক্তারকেঙও যদি কোনদিন জিজ্রেস করা 
হয়, আচ্ছা ভাক্তারবাবু ১** ডিগ্রী জর 
মানে কত লেল.সিউস (লেন টিগ্রেড) ভাহলে 
ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে 
থাকবেন। আন প্রশ্রকত্তা যদি রোগা 
নিজেই হয় গাহলে নিশ্চয়ই ভাববেন যে 
রোগী ভূল বক্তে শুরু করেছে। 

মিতা ভাই-বোনদের আমি একটি নতুন 
পদ্ধতি শিখিয়ে দিন্চি যার সাহায্যে অতি 
সহজে সেল.সিউল, (সেন টিগ্রেড) থেকে 
ফারেনহাইট, এবং ফারেনহাইট থেকে 
লেল,লিউল, (সেন টিগ্রেড) পাওয়া যাবে। 

পদ্ধতিটি এরকম __ 
(ক) জানা তাপমাত্রার সঙ্গে ৪০ যোগ 

করতে হতে, ভা মে সেলসিউস. (লেনটি 
গ্রেড)ই হোক বা ফারেনহাইট, ছোক। 

(*) কারেনহাইট, পেতে হ'লে (৯এ র 
৫) বা ১৮ দিবে গুণ এবং সেল সিউল, 
(লেনটিগ্রেঞ) পেতে হলে (৫ এক ৯) বা 
৫৫৫৫ (আললে *৫') দিয়ে গ্ণ করতে 

হছবে। 

(গ) এবার (খ) তে পাওয়া গুণফল 
থেকে ৪* বিয়োগ করলেই পরিধি 
ভাপমাত্রা পাওয়া যাবে। 
উদাহরণ :- 

১) ১** ভিগ্রী ফায়েল, হাইট... কত 
সেল.সিউস, (সেন.টি গ্রেড)? 

ক) ১০৯4 ৭০5: ১৪ 

খ) ১৪০ ১*৫৫৫৫-৭৭'৭৭ 
গ) ৭৭"৭৭--৪০-৩৭*৭৭ নিপেয় উত্তর। 
২) ৪* ডিগ্রী সেলসিউল (সেনটি গ্রেড) 

কত ফারেনহাইট? 
ক) ৪০+ ৪০ -০ ৮৮৩ 

থখ) ৮৯১১৮ ১৪৪ 
গ) ১৪৪ -- ৪০ _:১০৪ ডিগ্রী কারেন- 

হাইট। নিণের উত্তর । 
কেউ বদি ১'৮ এবং :৫৫৫৫ দিয়ে গুণ 

করতে অন্থবিধে বোধ কধেন ভাহলে 
এভাবে করবেন-- 

১৮১৯ _-"২ বলে, যে সংখাকে ১৮ 
দিয়ে গুণ করতে হবে তার দ্িগ্ণ নিয়ে 
তা থেকে দ্বিগণের এক দশমাংশ, বাদ 
দেবেন । 

৯৮০ ১ ১০৮৪৪ ১৬৩» ১৬৩ ১৪৪ 

৯৬ ১ ১'৮-১৯২-১৯-২০ ১৭২৮ 
'৫৫৫৫কে ('৫+০৫+-5৯৯৫) ভাবে 

যেমন, 

২৩৩ 



কে যায কাঁচ 

& 
জোখা যেতে পারে। সেজন্য যে সংখ্যাকে 

৫৫৫৫ দিয়ে গণ করতে হবে তার 

অর্ধেকের সঙ্গে, অর্থোকের এক দশমাংশ, 
অদ্ধেকের এক শঙাংশ এবং এক সহম্রাংশ 

যোগ করবেন। 

যেমন, ১৪৯ ৮৫৫৫৫ 

স্এ৬+৭+৭+০০৭ 

2০ ৭৭-৭৭ 

২৬১ ১৫৫৫ 

১১৫"৫+4-১১৫৫--১*১৫৫7*১১৫৪৫ 

( ভ্রেমশঃ ) 

মোটেই শক্ত নয় 

--সপ্তর্ষ 

( দ্বিতীয় স্ভবকের় ভ্রম সংশোধন ) 

সেটাৰান চেষ্টা 

খেয়েছেন 

ছয়জন 

অরুণ-বরুণদের ঝগড়া 
করতে পিয়ে অনেকে হিমসিম, 

হয়তে] 1 প্রশ্বের গ্রথম দিকটাঝ় 

ছেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথ 

ঝগড়া বিষয়ব্ন্ত থেকে দাতটি ছেলের 

নাষ পাওয়া বায়। এর কারণ আর কিছুই 
নয়- ছাপার ভুল। পুষ্ঠাথ প্রথম 

কলমে» ৪থ” লাইনে 'দীপক স্থলে 'দিলীপ' 

হবে। এজনা বিশেষ দুঃখিত | যারা চেষ্টা 

করেছেন এবং যারা চে করেননি তারা 

হয়তো এবার এই ভূল সংশোধনের পর 
আর একবার চেষ্টা করতে চাইবেন। ভাই 

মোশন ২ এক সমাধান এখন দিচিচি না। 

তবে কৌতুছল নিবারণের জন্য উত্তরটা 
বলে দিচ্ছি-_ 

১৬৬ 

করেছিল -- 

এবং কণাদি, 

তপুদা, 

লীলা, 

খেলায় অংশগ্রহণ 

অরুণ, চঞ্চল, ঘণা 

লঞ্চিভা, পর্ণিকা। 

মোশন-২ এর-__ ভুল থাকা সত্বেও সঠিক 
উত্তর পাঠিয়েছেন-- ৭৩৪৭ অমর চট্টোপাধ্যায়, 

৭৪৩২ মতুল বনু, ৭২৫২ বাদল 5জ্দ হালদার, 

বি ৩০১৮ গীন্ভা পিনছা। 

পরের সংখ্যায় পূর্ণ সমাধান 

হবে । খেলাম মুডে যখন আনি, তখন আর 
একটা থেঙার প্রন উল্লেখ করছিস 

মোশন ৩ £-- স্সাঘ।র এক বন্ধু এক- 

ধরনের একটি খেলার প্রচলন করেছে, যার 

নাম রাখা হয়েছে 'মজুত। এই খেলার 

সাহায্যে নাকি আনেক টাকা খোপার করা 

মোট ১২টা ভান থাকে। 

জেওয়া 

যান । এতে 

সত খু 



টা আজ স্যর সন শুট জাঞ্ু জতেজ 

সেকি ভাসে একটি কক আখ্যা বাক 

বাজ তেন গাগা, জোক্ডে ত্য বিভ্ভিক্স ছয় 

শংখতা ব্বাছ্ছে, ঠিক ই ব্ংখটাগ,্লি আত 
নীতা তেন ভাঙে । ব্যেজারকক ্যন্যস্ জা 

ঝতেক্স ত্বে কোন একটি এব নীতি কত 
হবে ফোন একটি ভাগ টানতে হয | নাজ 

আখ্যা ও সী সংখা €যাশাকফজ্গবইী হও 

০খল্পান্ দান । €পই হয্বাগফজল অন্ফন্যাকী পপ.চি 
ভাজতে হক ! ব্যাস একবাজস ভক্ত €ট ৯ 

০ষেম্খাজ আমান দানে হতস ৫৫০ ম্আ' 

বন্ধটির জান হুশ ৫৮৭ 1] পত্ে আাসপ,. 
ন্মেভ্ডেচ্েভি জাল) কাম হে আজবে 

একই আুংখ্ধ যা একক কডে হতবাক নেই । কো" 

শব 

বারতা বুট্ি লিয়ে গেজ 

একা আকছত জানা 

'আধন্মন্ীত পাস খব্েছ্ে 

এশ্ক্ু ন্ি ও খঞ্জনী । 

লালা ০সখ্যে বোল আএক্ফি 

দেখি আকাশ প্যানে, 

শিউটিা সান বআাসনখ্াাজে 

বিদ্চান্স ভি পকে। 



শিক তুন্পিত্ লব্ঞও্ উত্ে 
ক্যা জেবা নেম & 
সাক এবার মান্নত হতে 
»ঞএ্ঞ তুলি টানছে, 
অলপ প্পাজা তের বার্তা দেস্স 
ভ্ডাত্সভ হজনগ্াাশে 1৮, 

বরাবর গান 
বিমল কুমার পালন 

ব্যজ্লী, হ্াাওত্ডা ॥ 
খাবি এ জবান হ্ষি যন বালে অখতে 

প্াান্ল ০ভ্ডদী আকারে মোক গ্াক্ে ॥ 

হক শো তুমি আকয্ঞান্বী, ্কেন ডাক ম্েক্েে 

আৰ নি ভাববে ব্তাহবান কান্না, ওপার আশা, 

হন্কক্ঞ কাপানো ভ্াান্ক ি্া71 বকে বাহে । 

ভণ্গ্জ্ম কোক স্বা কোনে, ওগো কেম পিজ্ঞাসাী £ 

কিনি বিপ্জি ক্স শে অজ্ঞ নিভড়ি এ শাম. 

গোনা? আক আলক্ঞক [নিশি মাঝে ॥ 

হনক্ষস্ অআন্ীতে ব্যান িত্োনা আখন্য 1 

ভু জিজাচহিি ত্াযআানে বহৃ,ক্ঞাজ্া শ্আাণ্পে 

বান ক্ন্য আহক, বাক ব্াান্োে ক্িত্র ব্যাচ খান ও 

হ্ঙ্গয হতে ত্তোম্ান স্সন্তি দৃক্জ কন্সিঝার্ছি | 

আব স্পা বন্ঞব্বাজ্য পা. পা, গার তকেল 

আত খপ ও 2 ও৪০পা ভুবলতমআান্ছিম্তি আাক্া £ 

কুটি মা0ক বহন অক্হ্ব জাতি পোেছ পাযাজ্াবের ॥ 
০ ধনে কেন মোক স্মজিপা,.হ।া ভ্বাজ্প £ 
শখ ০1 আকা ,তুটি অনেক বাড্ডা বরা ত্খক্ষোনা 
তমার হহজল্ তত জি আআ তজ্হজলানিও বাজ ! 

ভি একশ স্তজিজ্ঞালে ভে ভন জু, 
হ্জক্মে কআঅভ্জাজ্ন হাত্তে ভিজ বিস্ন হক্পে আও । 

১] 



নিরাশ! 

ত্রিনাথ চক মণ্ডল 

লিংহড়া। বাংলাদেশ 

বায়, মহ পরশ পেয়ে 

তুমি ফুল ফ.টবে যবে 
মধু ভাগ্যে জুটবে তার 

জানি তাহা অঙ্গিই পাবে। 

বাত, জানে ফল ফ.টাতে 

মধুর খবর জানেনা সে 

আপন দোলাস় হলিয়ে তাকে 

সন্ধা হয় সে তার পরশে। 
ভাগ্যে বায়,র ছেলা ফেলা 

পরের তরে কাটায় বেলা 

তাহার ভাগো মধ কভু নাই 
এ কোন বিধির ন্ঠির খেলা। 
বায়,র কোমল পরশ দিয়ো 

গভীর বনে ফলকে হালায়, 
আনছেদ সে মত্ত ছয়ে -_ 

তাহার সাথে ফলকে নাচায় 

তবু ফলের আপন সে নয় 

নয় সে ফ.লের সহবালী; 
এ যদ্দি হয় ফলের নীতি 

হায় কেমনে তারে ভালবালি। 

২৩৭ 

অন্ধকার অথচ প্রতীক্ষ! 

গেবাশিস ভট্াঢাখ 
কলি" 

এমন বিনিদ্র রাত্তি। নিশি“মেব দৃর্িতে 
আমাগ্ের অলীম প্রতীক্ষা 

এক ন্ুর্য উঠা ভোরের আকাশ প্রতি। 

কালে! ধোগাশার জাড়ালে | 

ভবে যাঁর সং্ধন।ত চাদ মেঘের 

গভীর অন্ধকায়ে নিদ্রা আলস্যে উদাসীন 
ল,ন্ধক এবং প্রবতারা। 

একরাশ অন্ধকার এখানে জমাট 

বারংবার আহ ফেনিল তিয়াসা 

প্রেষের মমরিভত অরণ্যের বাতাস স্তব্ধ -- 

কোনো এক ক্গতীন আকাশের প্রতীক্ষায়। 

শ্বাপদের ছিংম্র নখরে গভীর আতনাদ, 
রাত্রির আকাশ চিরে ঘুম ভাঙার 

আদিম অন্তরের | রঙীন স্বপ্লিল মন 

আচ্ছন্ন নিশাচরের নিম'ম পড়নে, 
বে্নায় পুগ্তীভূত্ত যৌবন আকাশ,-_ 
আগামী ম্বপ্লির নেশায়, উদ্দগ্র কামনায়, 

পেতে চায় আলো স্পশ 

পৃথিবীয় অন্ধকার গুহা॥ আনাচে-কানাচে। 



বু 

বাবজ, পাল 

ছাগড়া। 

আজ আছিকালনাই এ কয়াল শোতে 

মতুযু বেশে কালআোত আসে কোথা হস্তে! 
বদি গো চলিগা যাই আর নাহি আলি, 
যদি গে মুষ্ছিয়া যায় প্মৃতি রাশি রাশি। 

তুমি তো রয়েছ বন্ধু চিরদিন পাশে, 

তুলিগা ধরিও ভারে জগং সকাশে। 

নাছি যদি কিছু পাই জগতের ধা:ছ, 

হায় ভরিয়ে ছিও যাত্তোমার আছে। 

জীহন পাথেয় আমি তাই মনে করি, 
ভরে নেব লযতনে মোর শ.গ্য তয়্ী। 

যদ্দি গে। ফিরিয়া জানি বিশ্বদ্বার হতে, 

পারিবে না বন্ধু তুমি মোর়ে স্থান দিতে? 

তোমার অঞ্চল প্রান্তে শহ্যা পাতি দিও, 
চিরদিন থেকো পাশে ওগো মোর প্রিয়। 

২৩৮ 

বাণনা 

সমীর কুমার চজ্বনতী 
করিয়া ভা-৪* 

ভুমি মোর ছিলে প্রিয় 

প্রিয় আছ আজও 

তা বারে বারে মনে পড়ে তোমারে জামার । 

জানি তুমি কভু হবে নাতো মোর জীবনলাথী 

তবুও হৃদয় মাঝে বারে বারে 

বেদনার তণ্তরাশি উতৎসারিছে 

যেমপ্তি কল প্রথাছিনী গজ! শ্রোতক্িনী 

অকল সাগরের বুকে ল,হাতে চাঁয়। 

যেমতি হিধুর অপরূপ রূপরাশি 

পুভীভূত জঙলধি পানে ধায় 
ইচ্ছা হস্ক নিজেকে গোমার গোপন হদয়ে 

হারায়ে ফেলি -_ 

আষার বাসনাগ,লো ইচ্ছা হয়ে হয়ে 

ইচ্ছাত্তেই বয়ে গেল। 

আমি শুধু আমার আমির থেকে 

আমিটকু তুলে নিয়ে 

ভালবেসে ভালবেনস 

হারিয়ে গেলাম । 



ইচ্ছে করে 

জোক ছানা চৌধুরী 
ঢাকা) বাংলাছেশ। 

ইল্চে করে 

কোন এক শ্বেত কপোতের মত উড়ে যেতে 

নীল আকাশের মুদূর সীমায় 
টুককো টুকরো মেখের মেলায় 

ক্লাস, অবলল্প ডানা মেলে স্।খতে | 

ইচ্ছে করে 

সাগরের ঢেউ হযে ভেলে যেতে 

শৈবালে শৈবাপে মিশে 
কখনো বিজ্বামহীন আবার গতিতে 
তারে এসে খমকাতে ॥। 

ইচ্চে কনে 

অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে 

সেখানে হযিণেক ছুটোছুটি-_ 

ঝরাপাসার মমরধবনি 

নতুন ফ,লের সমাক্সোছে 

ইচ্ছে করে হলম্ত হুতে।। 

পেঁচার বিয়ে 

-- আরতি বিজ 

কটক, উড়িয্যা। 

ডাক, ভা ডুম বাদ্য বাজে 
শির।ল। বাজায় ঢোলক। 

পেডা মনি সাজছে ক'নে, 

নাকে দিয়ে নোলক.। 
বরযাত্রী আসবেরে ভাই 

যত বাজ্ের ফিজে, 

তাদের ভরে বিড়াল মাসী 
ভাজছে বসে বিঙ্গে! 

আলকাতরায় আলপনা দেয় 

কমের ছোট বোন, 

প্রশংলা কিনবে এবার 

এই কয়েছে পণ! 

বনমাস্ুষ সে বর পেজেছে 

টোপর মাথাঘ দিয়ে, 

পূরুত মশাই সঙ্গে আছেন 

এই লগ্নে বিয়ে। 

২৩৯ 



টৈশাখ - জ্যেষ্ঠ ১৩৮০ সংখ্যা থেকে চতুর্থ 

বারি ধাধা প্রতিযোগিতা আরস্ত হয়েছে। 

এই প্রতিযোগিতায় চাটি পুরস্কার আছে। 

বিস্তান্িত বিবরণ লিপিমিতাযর ১৪1২ দংখ্যায় 

দেখুন। 

নিয়লিখিভত ধাধাগুলির উত্তর ২০শে 

কাত্তিক ১৩৮* এর মধ্যে সংঘের কারালয়ে 

পৌছান চাই । এই সঙ্গে উত্তর লহ মৌলিক 

ধাধা পাঠাতে অনুরোধ জান্াচ্ছি। 

১১। ভিন অক্ষরে নাস মোক সুদৃশ্য গঠনে, 

হান্ডের কাছেই থাকি নিত্য প্রয়োজনে । 

মাথা কেটে দিজে বাগ বিকি হাটে ছাটে, 

পুজিশ প্রহার করে যদি পট কাটে। 

প্রথম হুই-এ মিলে বালিকার নাম, 

বল মোরে মুছে নিয়ে কপালের ঘাম। 

৬৮৮৮ কুমাত্বী অঞ্জনা নাথশমণা। 

প্রথমাধে রাজার দণ্ড 

শুধু উচ্চাঃণে, 
হেলে খেলে শেষাধ” 

সার ছন্দ আনে। 

জেজ মাথা কেটে ধিলে 

১২। 

জড়াতে কেবল চাল, 

আগে ছিলে তুমি রাজা 

প্রথঙ্ডি তোমায় । 

বি ৬৪৭২ প্রদীপ দাল 

বলছি দাগ মজার ধাধা 

তিন অক্ষর হয়ঃ 

পেটটি কেটে বাদ দিলে 
বাদা শুনিশ্চয়। 

ৰি ৬২৩৩ বনী ভূষণ বলা 

১৪ | পশ্চাৎ ছাড়িয়া তুমি অগ্রেতারে পাও, 

প্রথম ছাড়িয়া ভারে নানা কাজে নাও। 

মধ্যম ভ্াাড়িলে করে তোমারে আদেশ 

তিনের পরখ ভাই সবই ছলো শেৰ। 

| ' বি ৬৪৫৯ ভূদের চন্দ্র উত্তর 

১৭1 আজকাল তো হ্রদম লোড লেডিং 

(লাইট অফ) হচ্ছে। আমা এক বহু 

সেদিন পড়াশুনো করছিল, হঠাৎ পাখা ও 

আজেো। অফ. হয়ে গেল। টেবিলে ওপর 
একটি লঠন এবং একটি মোমধাতি ছিল। 
বল,ন তো লবচেত়ে প্রথমে লে কী জেলেছিল। 

বি ৫৪৬০ জ্ঞানেজ্ নাখকার। 

১৩1 

২৪৩ 



ধধার উত্তর 

পলিপিনিগায় ১৪ বর্ষ 

প্রকাশিত ধাধাগুলির উত্ত॥ 
খঙ 

২য় সংখ্যায় 
এইরূপ : -- 

৬ মুত ৭) মাতাল, ৮) বৌদি 
৯) জীবন ১০) চিংড়ি । 

প15টি উত্তর দিয়েছেন _- 

বি ৬৪৫৯ ভঙ্গের চক্র চল্জ 

অরবিন্দ বিশ্বাস, বি ৬২৩৩ অবলা ভূষণ 

বলাক ও ৭১৯২ তপন মুখাজখ। 

৭৬৯৩৭ 

চাঝটি উত্ত॥ দিয়েছেন 

৭২৯৫ সমীর কুমার 

বি ৫৪৬৯ জ্ঞানের নাথ রায়। 

বীণা রায় (বনু), 

৭6৮০ 

মুখোপাধ্যায় 

ধি ৬৫২২ 

বি৩০১৮ গান্া লিন্হা 

সোঃ রেজাউল হক, ৬৯১৮ রাজেশ 

চট্টোপাধ]ার,। ৭২৭৮ আশিস কুমার মুখো- 
পাধ্যায়। শৈলেন বিশ্বাস, ৭৩৬৩ 9৩৮৪ 

স্বজন চক্টেবডী” ৭২১০ যেনজীর আহমেদ 

৭*৮৭ মীনা স্ায়। ৭৩৪৫ নবকুমার 

হাজদার, ৬৬৯৭ ঘোগেন রায়। 

তিনটি উত্তর দিয়েছেন £- 

১৭৩১ েরিকা চক্রবতখ। 

ঘটি উত্তর দিঞ্চেছেন £-- 

বি ৭৯৬৪ গাজী মোঃ আবাল ওয়াহাব, 
৭২৮৫ চল্দ বিকাশ ঘোষ, ৭৩৪৭ অযহর 

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত সরকার, 

৭২০৬ স্বপন ঘোষ, ৭৩৪২ মোঃ তোঁফিক, 

নিয়াজিঃ ৭২৫২ বাদল চন্দ্র হালদার, 
৬৭৮৩ নিগ্ধা দাশগ্তপ্ত। ৭২২৯ ঘযুথিকা 
ব্যানাজীঁ। ৭৪৪৭ প্রদীপ কুমার সাহা । 

৭৩৮৩ 

ভারতের বাইরে সংঘের প্রতিনিধি 

মাঞিন যুক্তঃাট্রর প্রতিনিধি- ৰি ৬৪৮৭ 

ডাঃ ঝ»ণেন দে। 82 62091906 0০901 

$& ৮0 2-1095185095,. 01883, 0184] 

ক্য।নাভার প্রতিনিধি-- বি ৭৪২১ ডাঃ 

২৪১ 

1)6]1)9%:61091)0 0 029" 

1,891)8,27781168.1 

সোমেন বস্ু। 
12196 07067008981 

80, 86৮, 096০78£5 6%, 

[0:806০-6) 006০028০) 080908. 

180০0178৮07, 



ভায়তেগ বাইকে 

ইউ, কেক প্রতিনিধি-_-বি ৭২৪১ জ্যাৎস্সা 

দে- 119 ০০৩: 2০৪০, 

21985 920 বি০6 63105198200. 

বাংলাদেশের হাতিনি ধি--. 
বি ৬৮৪০ মোঃ আবাজ মালেক 1 

নধবধ্ধ সংখার প্রকাণিত আত্ম-সমালো- 

লংখের প্রতিনিধি 

মোঃ ছামিহুর রছজান, দজগা মোত। পো:” 

758৮ িরাজগজ পাবনা, বাংলাছেশ। 

০/০ 

আত্ম নমালোচনা সমীক্ষ। 

লিপিমিভা হত করে রাখেন। বন্ধু বাগ্ধবদের 
চনা'র উত্তর পাঠিয়ে যে সব 

বোন অংশ গ্রহণ 

মিভা ভাই 

কয়েছেন সংঘের পক্ষ 

থেকে তাদেরকে অলংখা ধন্যবাদ জানানো 

হচ্ছে । উত্তরগুলো বিশ্লেষণ কবে যে মভা- 
মত পাওয়া গেছে তা নীচে প্রকাশ করা 

হচ্ছে । যে লব মিসা ভাই-বোনেন্া উত্তন্ 

পাঠাবার মত সময় কষে উঠতে পারেন তরি 
ভাদের অনেকে মগ্তামত ও নীচে প্রকাশিত 

মভামতের সঙ্গে মিলে যাবে বলে আশা 
করা বাচ্ছে। 

পগ্রচ্চগপটটি প্রায় 

ভাঙল লাগে। 

১। 

ভনের 

শঙকরা ৪০ 

ও০% এর মতে ফোটা" 

মুটি এবং ১৮% এর মতে খারাপ। নিদ্ধান্ত 

নেওয়া হছবেছে যে আগামী বছর 
প্রচ্ছদপট নতৃন করা হবে। 

২। ৬৭% মিজা ভাই বোননা বাধালেও 

থেকে 

পড়তে দিলেও ২৪% জন ফেরত নিযে যত 

করে ঝাখেন। 

৩। ৭৮% মিস্তা স্ভাই ধোন প্রায়ই 

পুরনো লিপিমিভা পডেন। এটা খুবই 
আনন্দ লংাদ। ইচ্ছে আছে পুরনো জিপি- 
মিতা থেকে সংগ্রহ করা কিছু গল ও 

কবিতার কয়েকটি সম্কলন প্রন্তাশ করা হবে 

মিভা ভাইবোনদের নুবিধার্থে। 

৪ | বেশী প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬% 
এস মতে গল ১৫% লমালোচনা, ১৩% 

প্রবন্ধ, ১২% ধাধা, ১১% ভ্রমণ কাছিনী, 
৯% কাটুন ৮% বিজ্ঞান ভিদ্ধিক গল্প, 
৭9০ গান ৭% রলরচনা ৬০% কবিতা ৫% 

রাজনৈতিক ও অন্যান্য খখর। এছাড়া 

অনেকে অন্গরোধ কয়েছেন বিদেশী সাহিত্োর 

২৪২ 



আতা লমালোচনা পক্ষ? 

বঙ্গানুবাদ, গাতীর চক, অন্যীগের জীবনী 

জীবনে প্রতিষিত্ত মিতা ভাইযোমছের আত্ম 

জীধনী প্রকাশের জন্য। এ বিষয়ে সংঘ 

তিস্তা করছে । নতুন ধরনের জেখা যেন 

মিভারা পাঠান। 

«| একাধিক নিগার ভাল জেগেছে 
থে লৰ লেখা তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগট) 
(বেশী ভালো টা প্রথমে)-_-দিশারী, অরুণোদয় 
চতুষ্পাঠির চত্বরে, বিশ্বদূড়ের আলরে, বিপন্ন 
হুখ, স্মতিবাসরে বিশ্বপঞিচয়। অন্ক যারা 
কাচা, জবানহন্দী, ডেটিং, স্বপ্ন নীল, আজকের 
জাপান। ভূনধ্য লাগঞ্ের ভাল্েবী,। এমনও হুয়। 

৬। পড়তে ভাল লাগেনা এমন লেখা 

(প্রথমটা বেশী অপ্রিয়) গ্প্জয়াতী ভাষা 
ও দাহিত্য, আনন্ক যাঞধা কাচা বরকল 

কবিতা পুস্তঞ লমালোচনা রাম্সাথছ বাংলা 
পঞ্িিভাষা স্মতিধালরে বিশ্বপবিচর। মিন্তা 

ভ ইথো,নক্কা হতো লক্ষ্য বৰেছেন যে 

এবছর গুজরাতী ভাবা ও সাহিত্য প্রকাশ 

ক%& হচ্ছে না। 

৭।| ধারাবাহিক তাবে প্রকাশিত লেখা- 

গলির মধ্যে “চতুম্পাঠির চত্বরে পড়তে 
ভালজোবালেন ৬০০% জন, প্মতিবালরে বিশ্ব" 

পরিচয় ২৬% সুজলোকে ইন্দ্র পড্তন ০14) 

২৪৩ 

অন্কে ঘায়া কা ১৬% 

৮ | ৩*% মিতা ভাই ফোনের ধাধার 

অংশ গ্রন্থণ করেন বা কংতে চান। ১৭% ছোট 
গল ১৬% আলোক চিজে ১৪% অন্কনে এবং 
১৪% জঅন্রমানল প্রতিবাগিতায়। ধাধা 

বেশী অনুরাগ আনছে বলে এবছর মোটেই 
শক্ত নট, প্রকাশ করা ছচ্জে। 

৯। নতুন প্রতিযোগিতার জন্য যে সব 

অনুরোধ এসেছে সকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচ্চে চিঠিলুখা, শব প্রতিযোগিতা (01038 
ফা) কবিতা প্রবন্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প 
দাটিকা মিত্তাদের আত্মজীবনী 

এবছর কবিতা ও বিজ্ঞানভিতিক গজের 

গ্রতিযো পিতা হচচ্ছ। 

১০1 নবধধ সংখ]াঞ প্রকাশিত লেখা- 

গির মধো মিভাদের বেশী ভাল লেগেছে-- 

মাকিন গম, বেজন্ছত্র মোটেই শক্ত নয়, 

মুল, আমার জীবন, »সকরা অলকঝা 

অন্থমানল প্রতত(যাগতা ছ্থামার (চোখে 

কৰি গ্রামধুনূদ*, বিচিত্র প্রেম, বিশ্বদূতের 

আল কে। 



মেঘের অন্তরালে তখন শ্ুরধদেষের বিশ্রা- 

মের আয়োজন চলছে -_ সময় ভ্তখন ১*ই 

ভাদ্র, ১৪৮ ইংরেজী ২রা সেপটেম্বর, ১৯৭৩ 
ভারিখেত বিকাল ৫টা। সংঘেত কাযণাজয়ে 

বেশ কয়েকজন সভোর সমাবেশ হয়েছে। 

এবারের আঙোচমা৪ বিষয়--নবম থাযিক 

মিতা লসম্মেলন। 

উপসমিত্তির এই প্রথম ধৈঠকে উপস্থিত 

ছিলেন সবধশ্ী-_ বি বরেন্দরন্রন্দর চটো- 

পাধ্যায় বি ৫০৪৪ শিবকাস্তি ভট্টাচার্য বি ৯*৫ 
শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় থ্বি৫ কল্যাণী লাহিড়ী 
বি ৫৯৫২ অনা চৌধুরী হি৫৪৬* জ্ঞাল্জ 
মাথ ঘাযর় বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা । 

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্ঞাণ্জ্রে নাথ 

রাজ | উপসমিতির কাধকর়া 

সদপ্যবৃন্দ হিলেবে নিয়লিখিত 

নাম প্রস্তাব ও লমাথ্ হয় - 

সমিতির 

ব্যক্তিগণের 

সভাপতি... শ্রীজান্জ্র নাথ ব্ায়। 

যুগ লম্পাদক... শ্রীশোতেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

রুল]াণী লাছিড়ী। লহঃ লম্পাদক... শ্রীশিষ 

নবম বাধিক যিত। সম্মেলন 
কান্তি ভট্টাচার্য । কোহাধ্যক্ষ ...বি, জাতি। 

প্রচার লম্পাদক... শ্রীজ্'নেজ্র দাথ রায় ও 

গশ্রীমীত দে (বি ৩৪৭) বাবস্থাপনায়-.. 

শ্রীঅঠনা চৌধুনী, গ্রীজগয়াথ জানা, শ্রীপ্রযীর 
কুমায় লিম্ছ। ও ভ্ীতারাপদ হড প্রভ্তি। 

এই অধিবেশনের সংক্ষিগ্তলার ও সন্মে- 

জনের ভ্াতব্য বিষয়গ,লির কিছ, কিছু 

নীঠে প্রকাশ করা হচ্ছে_- এই সম্মেলনটি 

হবে অভিনব ধরণেছ এবং পরিবেশঙ হবে 

সম্প,গ নতুন। নাচ গান বাজনা আবৃত্তি 

কৌতুকাভিনয় ছাড়াও আগে দেখান হয়নি 

এমন একটি চলচ্চিত্রের বাবস্থা করা হচ্ছে। 

আর থ1কবে যাহ প্রপ্রশনী। এই অনুষ্ঠানে 

যারা সক্রিপ্প ভূমিকা গ্রছণ করতে চান 

তারা যেন দংখকে ৩৬৭ শে কাতিক, ১৩৮ 

ইংরেজী ১৬ই মভেম্বর, ১৯৭৩ এর মধ্যে 

জানান । মিষ্ডাদের দ্বারা সংগৃহীত ডাক- 

টিক্টি ভিউকাড” আলোকচিত্র হাতের কাজ 

প্রভতি সমম্মলমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা 

হুবে। অনুষ্ঠানের দ্বিন মিভারা এগ,লি 

সঙ কষে আনবেন ও নিযে যাবেন। 

সম্ভব হলে কিছু পুরস্কারও ফেদিন ধিতরণ 

কা ছবে। 

২৪৪ 



নবম বারি 

সম্মেলনে বিকেলে খাহার ও ঢা পানে 

ব্যবস্থা থাকবে । ও ছা, আসল কথাই 

ডো উল্লেখ কতা হয়নি সম্মেলন হবে 

উত্তর পাড়ার গল্গান্বীয়ে অবশ্থিত মাইকেল 

মধুসূদনের স্মৃতি বিজরিত জয়কুঝ। পাবলিক 

জাইব্রেরীর দ্বিতল হছঙে। ফলে প্রাকৃতিক 

সৌন্দধা যেষন উপভোগ করবার সুযোগ 

পাওয়া যাবে, তেমনি থাকবে অনুষ্ঠানের জন্য 

অতি প্রেয়োজনীত ষ্টেঞ্। মাইক ও আলোর 

নুবন্দোবস্ত | 

আগামী ৩০শে অভ্র'ণ ইংকেজা 

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ফোববার এই মিতা 

সম্মলনের আয়োজন করা হচ্ছে। শুরু হবে 

বেলা ১টায় গু শেষ হবে সন্ধ্যা ৮ট! 

নাগাদ। সব কিছু মুলা বৃদ্ধি হওয়া 

সত্বও এবার দক্ষিণার ছার ধার্য হয়েছে 

মাত্র চার টাকা (মিভা পিছু)। প্রতি সভা 

সভ্যা ইচ্ছে করলে হগন কয়ে অতিথি 

আনঙে পাওবেন। অতিথিদের জন্য মাথা- 

পিছু চার টাকা কবে দক্ষিণা দিতে ছুবে। 

১৩৬৮৩ 

মিতা সম্মে্গনে ঘোগদান্চ্ছে, মিতা 

ভাই বোনেঞা যেন সম্পাদককে সংঘের 

কার্যাজয়ের ঠিকানার ৩,শে কাতিক, ১৫৮০ 

ইংরেজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭৩ এর মধ্যে 

২৪৪ 

বিপ্তা গশ্মেলন 

জানিয়ে দেন ( দক্ষিণা স্থ )। অতিথিদের 

নাঁম চিঠিতে অবশ্যই উল্লেখ করবেন। 

সম্মেলনে উপস্থিত সব মিতা ভাই- 

বোনদের ও অতিথিদের আঙ্গোকচিত্র তোলা 

এবং পত্রিকায় প্রকাশ করা ছবে বলে 

পিদ্ধান্ত নেওয়া হগেছে। 

যুখ-সম্পাদক 

শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

কল্যাণী লাছিড়ী 

নবম বাধিক মিতা লল্মেলন। 

বিশেষ দ্রষ্টঝ :- 

যারা ১৫ই অভ্রথণ ১৩৮ ইংরেজী ১জা 

ডিনে্বর ১৯৭৩ এর মধ্যে প্রবেশ পত্র 

ইতাাদ না পাঙ্খেন তারা লঙ্গে সঙ্গে 

সংঘকে জানাধে সংঘ সেগুলি পুররায় 

একল প্রেস ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কনবে। 

বিশেষ অন্ববিধা হলে মনি জঅডার কুপন 

অনুষ্ঠানের দিন দ্বার প্রান্তে দেখালে প্রবেশ" 

পত্র পাবেন অথবা অনুষ্ঠানের পূব দিলে 

স্বয়ং কাধালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রবেশলত্র 

সংগ্রহ করতে পারেন। 



হু-সংবাদ - 

বি ৭৪১৫ ডাঃ গুকদাস কুমার এম, 

এল, সি, পি, এইচ, ভি নত বিষয়ক 

প্রবন্ধ পাঠের জন্য শিকাগো বিশ্ব বিদ্্যা- 
লুপ থেকে [0697106010109,) 00708. & 2070. 

১০1০৪1০%)। ও 101)17010£108) 

কর্তৃক আহ.ত হয়ে গত ২৯০ আগট 

মাকিন মুলংকে গেছেন। ভার এই আন 
যাঞ্রাঞ্চে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 

৪90391009 

অভুবোধ-- 

কোন সাকাস দঙ্গের সঙ্গে প্রন বা 

পরোক্ষভাছে জড়িত আছেন এমন বি 

ভাই বোনদের সঙ্গে ৬৪৯৭ নিমাই তক্রবত 

পঞ্জাগাপ করতে চাশ। 

এ 
চে শেরাশি 

৭১২ জয়দেব দাস পঙ্জাথ বিজ্ঞান ও 

সাধারণ ছগটনা লম্বন্ধে ভারতের বাইরে 

প্রথাপী মিভাঙদের সঙ্গে পত্রালাপে ইচ্চ,ক। 

বি ৭৯৪৯ গাজী মোঃ আবাল ওয়াহাব 

বঙজিকা বিপ্যাঞবের শিক্ষক বা উচ্চ 

শিক্ষিকার সঙ্গে পঙ্জালাপ করছে চান। 

মিজাছের ত্বাস্থয সম্বন্ধে কোন প্রশ্ 

থাঞ্জে অথবা ত্বকেন্স কোন লমল্টা থাজলে 

প্রত্থিকারের জন্য বি ৩১৮ গীঞ্তা লিনা 

সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাবেন। 

দেশী ও বিদেশী নানী ও পুরুষ মিতা 
গে সঙ্গে সঞ্ল বিষয় নিযে পত্রাঙ্গপ 

কঙ্জতে ঢান ৭০৮৪ দেবব্রত সরকার। 

ঘেলখ মিতা কোন ছবি জাকতে চান 

ও অস্থি ছবি সংগ্রছে উৎস্বক তারা 

৬৪৬৫ তপন দাশগণ্তের সঙ্গে লঞ্জালাপ 

করতে পাগ্ছেন। 

মিভা ভাই বে!মদের মধ্যে যাদের সথের 

বিষ শুভেচ্ছা কা তৈবীকরং তীাষা 

৬৭৮৪ নিগধা দাশগুপ্ত লঙ্জে গঞ্ালাপ 

করতে পাঞেন। 



লও মিত। সংবধগ 

সংখে জার নেই ৭। ৭২২৬ অজয় কুমার হ্বিশ্বাস ঘট 9ম 
০8৪01681 001)867906105) ৮7০160% 78089 

৫৪*২ পাযালাঙ ঘোর, ৬৬০১ অলোক 0/০ 7), ঢু. 0২ 0906, ₹০, 988100261- 
চাটাজী, ৭৩২৭ লুঠিআা ব্যানার) ৬৯০৮ 9৪ 01. 3 ৪08108271 47077090178), 
সবিতা গুহ। 

৭৩১৩ শ]ামল ঢক্রবস্তাঁর বয়স ৩১ এন 
স্থলে ২১ হবে। 

ঠিকান। পরিবতন -- 
পুজার চুটি-_ 

১। বি ৫৮৯৭ ক্যাপটেন ময় জেবশমণা 
167 860. 86৪৮. 0/০- 99 4৮০. 
| ২। ৬৯৫৯ স্থুজিং কুষার পাল 010 এম, 
। আর বিশ্বাল ৯৪ কবি নবীন লেন মোড, 
দমদম কলি, ৮ 

৩ও। ৭০৪৫ প্রভাত কুষার (নয়ন), মিতা 
ষ্টোর প্রেশন রোড, পোঃ- জাঙ্জিয়া ধাঞ্চাইল 
মমমন্লিংহ বাংজাদেশ 

আলম্স পূজা উপলক্ষ ১৬ই আস্থিন 
১৩৮* ইং শরা অক্টোবর, ১৯৭৪ বুধবার 
থেকে ২৪শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর বৃহ" 
স্পতিবার পধস্ত বিশ্ব মিভালি সংঘ ও লিপি- 
মিার সমস্ত বিভাগ হন্ধখাকবে। খ্যবিষিল 

৪ | ৭১৫৬ গ্েেবানন্দ বসাক 108চা10 সংঘে তৃ'বৎপরের ীদা দিয়ে হারা 
79865] 173, [7]. ০0119£5 8. 93819610 স্থায়ী সভা হয়েছেন, ভাদেরকে আমঞ্চা 
1391900, বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গভ ১৬লে 
(11 ৭১৯১ বেম্লাল গাল, নথ” তর্গ পুর ভাত ১৫৮০ পর্ভ্ত যে কয়জন বিশ্থমিড। 
(পাঃ স্ববীন্্ নগর কলিজা তা ৬৫ পেয়েছি তাদের নাম, সদস্য পীর নাও ২ 
৬। ৭১৯৫ সফিউল আলম, নান্দিলামধু দেওয়া ছুল। নস সোনালী সংলদ পো: ঠবগ্য জামতৈল পাবনা সর্বশ্রী ৬৭৮২ এম, এ, মজিদ ৭৩৪ 
ধাংলদেশ। গাজী মো; আবাল ওয়াছাথ ৭২৪২ জযোতসসা 



সহ ও অিভা সংসদ 

দে ৬৫৫৭ গ্লেবাশিল হার ৬৪%০ হিতবদল সভা-গভ্যাথে নিকট যে চাগা পাওয়া 

চট্টে।পাধায় ৭৪৬৫ ডা; গুরুগাস কুমার যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়তাঃ 
৬৭৭৫ মানস কমল সেল, ৭৯৭৯ লোঁকমাথ বহন করা অলস্তব। ঘাজ্জে পত্রিকাটি নি্মিত 

লাহা ৭২১৫ শ্যামল সিকদার ৬৫৪৮ সুব্রত প্রকাশ কা চলে ভ্ঞার জম্য আথিক 

থেবষ ৬৯৫৪ ম্পান্ত মন ৭৩৪৩ আজমীর সচল একাস্ত জাবশাক। শুভাকাতক্ষী ও 

ঘঙীন ছোর। ৬ উৎসাহী বিাদের অনুরোধে লিপিমিতার 

সাহাযা ভাণ্ডার থোলা হয়েছে। 
বিশ্বামতা হবায় পর সংঘকে গন্র 

পতজ্িকার হায় নিধশাছের জন্য বাংসরিক 

ট।দা আট টাকা পাঠালে চলবে । আশাকজি বিশেষ দ্েব্য ঠে 

সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম 6 

হুথে। 

সম্প ছি ভার ক্তৃঞ ৩* শতাংশ 

লিপিষিতাকে ঘর সাহায্য নিউজ প্রিউ। শিস করার, লিশিমিতা পুজা 

সংখ্যার গিনি এ সগ্ডবর ছল না 

করেছেন এবং সেই কারণে ইং শবাাবজীর বাংল! 

নি নন ণ পরিভাহা, চতুম্পাঠিক ৪তববে। লাল তারিখে 
ত ১৯ ভু ৩৮৩ হাধ 

রর , বা /৮5755 বিশ্ব পঞ্চ, অন্ুমানল প্রতিযোগিতা, 
বাদ যে অথ পাঞ্। শেক ভাই ছিলেন . 

নতুন মিভাদের তাপিকা প্রভ্তি ধারাবান্ধিক 
দহুডে দেওয়া হল। ৫ 
এ বি টিলার রঃ বিষ়গ,লি বর্তমান সংথাক্ষ) ' পাকা করা, 

| ৭২৭৯ ঙগ রর 
্ সু ॥ ছুযনি। এগপি লিলিমিতা ল্বতী/: 

বি ৬৭৮২ এম, এ, ঘমঞ্জিদি ২২৫ রি 
নি অব কিলার 3 সংখ্যার নিশ্চয় প্রকাশ করা হুবে। 

হু নং এই প্রপঙ্গে মিতাদের প্রতি অস্োঠন 
টাকা ও ৭৩৭৪ পায়্াজাঙগ মিত্র ১টাকা। 

জানাই ঘে, ১৮০০ শব্দের বেশী কোন গু, 
পিলিমিত।র লান্বাঘা ভাঁগুকে মোট ১৩১৫ 

পরা সাঠ। লা নী রী বা প্রবন্ধ এবং ৯৪ পংক্তির বেশী কো”! 
গেছে। বেজ সাহাষ 

হা ফাঁরঞ্জা যেন না পাঠানো হয়। 
ভাতা মোট ৫৯৬৯৪ পয়লা জমা ভিল। 

শ্বুতয়াং এ পবন্ত সাহায্য ভাগায়ে মোট শপ 

৪০৭১৮ লায়লা জমা হইল। 
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দেবী চৌধ্রানী 
আজ মিতা ভাই বোনদের কাছে যার 

মহৎ জীবনালেখটি তুলে ধরতে চলেছি, তিনি 
কোন দেবী চৌধুরাণী? সাহিত্য সম্রাট 

বদ্ষিনচজ্দ্রের কল্প সই দেবী চৌধুরাণী অথবা 
রক্ত মাংসে গড়া আমাদেরই ঘরের মেয়ে 
দেবী চৌধুরাণী? বিড়ালের ভাগ্যে শিকে 
ছেড়ার মত আমাদের এদেশেও একবার 
্ব্ণযুগ এসেছিল; তার পরিসর 'ছিল রাম- 
মোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পধ্যস্ত। এই 
যুগরাহ্থী সুপ্রশস্ত রাজপথের ছুই ধারে যে 
কয়টি অভ্রংলিহ সুবর্ণ শতস্ভং রয়েছে  প্রত্যে- 
কটি উৎপগিকৃত হয়েছে পুরুষের নামে । 

লিপিস*১৫--২ ১৪৯ 

কোন মহিয়সী নারীর নাম এপর্যন্ত চোখে 
পড়েনি। তবে কি ধরে নিতে হবে হর্ন. 
যুগে নারীর কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই? 
দেশের ইতিহাস ও এঁতিহোর সঙ্গে যাদের 
পরিচয় আছে তারা কখনই একথা "স্বীকার 
করবেন না। : 

একাধিক নারীর মহান দানে স্বর্ণযুগ: 
পরিপুষ্ট। আমি আজ তাদের মধ্যে মা, 
একজনের কথাই বলতে : বসেছি। ' তিনি 
বন্ধিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী নহেন, ইনি 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাখিনেয়ী 'লরলাদেবী : 



চে 

বিশ্বদূতের আসরে 

চৌধুরাণী, যার জন্ম শত বাধিকী গন্ভ ১৯৭২ 
ঘীষ্টান্দে হযে গেল । 

আজ এদেশের বুবগোষ্ঠী উপযুক্ত আদ- 
শের অভাবে বিপথগামী । তাই আদশ- 
চুুত স্মৃতিভ্রষ্ট বাঙালীকে জাতির ইতিহাস 

ও এীতিহ্োর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। 

বর্ধমানে এ্রমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে 

ঘারা সরল। দেবীর নাম কোনদিন শোনে 

নি। অথচ বাংল।র নরম মাটিতে সবলা 

দেবীব মত বিনুষী, দেশপ্রেমিক সুসংগঠিকা, 

সাহিত্য দেবী ও কমকুশলী নারী আর 

দেখা যায় না। 

শিক্ষা, সম্কৃতি, দেশপ্রেম ও আভিজাত্যে 

জোড়ানাকোর ঠাকুর পবিবার ভারত তথা 

জগছিখ্যাত। সেই ঠাকুর পরিবারে ১৮৭২ 

খশষ্টাকে ৯ই সেপ্েম্বর সরলা দেবী জন্ম 

গ্রহণ করেন। মহধষি দেবেন্দ্রনাথের দশম 

সম্ত।ন ন্বর্ণকুমারীর গর্ডে সরলার জন্ম হয়। 

পিতার নাম জানকানাথ ঘেষাল। ন্বর্শ- 

কুমারী ও জানকীনাথ উভয়েই বনু গুণের 

অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিক।রী ন্ুত্রে 

সরল। দেবীও দেই সব গুণের অধিকারিণী 

ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্নকুমারী ও জানকী 
নাথের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশযক মনে 

করি। 

বঙ্গ সাহিত্যে সংর্ণকুমারীকেই প্রধান 

খ 

বর্তমান । 

মহিলা গুপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম বলা 
যায়। “দীপ নিবান” (১৮৭৬ খঃ) “ছিন্ন 
মুকুল” ৫১৮৭৯ খঃ) "মালতী, খ.ঃ) 
“কাহাকে' (১৮৯৮ খই) ছথিগলীর ইমামবাড়ি। 
(১৮৮৮ খু) ইত্যাদি তার বিখ্যাত 
উপন্যাস। 

(১৮৮০ 

উপন্যাস ছাড়া সাহিত্যর 

ক্ষেত্রেও তার প্রতিভার উজ্জল 

বাংলা ভাষায় তিনি 

বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। 

প্রবন্ধের মধ্যে কিছু ইংরাজী শব্দের বালা 

পরিভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাষ। 

অকৃসিঙ্জেন, হাইড্োজেন ইত্যাদির পরিবর্তে 

অম্পবান; উদ্যান প্রভূতিব ব্যবহার প্রথম 

চোখে পড়ে । সঙ্গীত রচনাতেও তার দক্ষতা 

ছিল। 

অন্যান্য 

প্রমান 

বিজ্ঞান 

এই 

তশার কয়েকটি গ্রন্থ বিদেশী ভাষাতে ৪ 

অনূদিত হয়েছে । সং্ণকুমারী ১৮৮৪ থেকে 
১৮৯৪ খষ্টক পরধস্ত “ভারতী” পন্রিক।ব 

সম্পাদনা করেন । এছাড়া তিনি বহুবিধ 

সমাজ হিতকর ও নারী কল্যাণকর কাজের 

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তিনি “বঙ্গীয় সাহিত্য 

সম্মিলন” -এর প্রথম মুল মহিলা সভানেত্রী 

হন। 

এবারে পিতা জানকীন।থ ঘোষালের 

১০২ 



বিশ্বদৃতের আসরে 

কিছু কথা বলা যাক। জানকীনাথ জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম সাধারণ সম্পাদক । তখন- 

কার দেশের প্রতিটি বরেণ্য নেতা জানকী 

নাথকে অত্যন্ত শ্রন্ধার চোখে দেখতেন। 

তার দেশপ্রেম ও সংগঠনী শক্তি দলের কাছে 
আদশ স্থ নীয় ছিল। সরলা দেবী মাতার 

কাছ থেকে সাহিত্য ও সঙ্গাতে অনুরাগ 

এবং পিতার কাছ থেকে দেশপ্রেম ও 

গঠনী শক্তি সমান ভাবে লাভ করে- 

ছিলেন । 

ছিল 

জ্বানী 

দেবীর প্রন্তিভা 

দেশের *বপ্তরের 

ঘটত ঠাকুর বাভিতে। 
ছিল সেখানে । 

সঙ্গে মিশে 

তর মনের 

সঞ্চিত 

তাছাডা সরলা 

অননা সাধারণ 

গুণীর সমাবেশ 

নারীদেব অবাধ সংধীনতা 

সরলা দেবী জ্ঞানী গুণীদের 

একবার যা আহরণ করতেন, 

মণি কোঠায় চিরকালের মত তা 

হয়ে যেত। 

ম।ত্র দশ বৎসর বয়সে সবলা দেকী 

শিশুদের মাসিক পত্র “সখা”তে গদ্য ও 

পদ্য রচনা প্রকাশ করে প্রথম পুবস্কাব 

লাভ করেন। বেধন কলেজে পড়ার সময় 

সরলা দেবীর কবিতা ও ইংরাজী গদ্য 

রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায। 

কলেজের জনৈক অধ্যাপিকা তাঁকে বাংলার 

লিপি" ১৫--২ 

কোকিল" করেছিলেন। নামে অভিহিত 

১৮৯০ সালে সবলা দেবী বেখুন কলেজ 
থেকে বি, এ, পবীক্ষায় মহিলা গ্রাজুয়েট- 
দের মধ্যে প্রথম হওয়ায় “পস্মাবতী” পদক 

লাভ করেন। 

যখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ, সেই সময় 
“মালবিকাগ্নিমিত্রম্” সম্বন্ধে বেশ কিছু গবেধণা- 
মূলক প্রবন্ধ বচনা করে অনেকগুলি পন্ত্র-* 
পতত্রকায় প্রকাশ করেন। তৎকালীন বন্ধ 
মনীষী ভাব প্রবন্ধ পাঠের পর উচ্ছসিত 
প্রশংসা জাশিয়ে পত্র লেখেন। পত্র লেখক- 
দের মধ্যে বক্ষিমচন্দত্রত ছিলেন। তিনি 
লিখেছিলেন, “সরলা তোমার প্রবন্ধ পাঠ 
করিযা মুগ্ধ হইযাছি। আমার ভাগারে 
এমন বত নাই যাহার মালা গাথিয়া 
তোমার উপযুক্ত শিরোপা পাঠাইবো। 
আশীব্বাদ করি তোমার লেখনী অক্ষয় 
হোক ।? 

রবীন্্নাথও ভ।গিনেধীর সাহিত্য সাধনায় 

উৎসাহ প্রকাশ কবেন এবং সরলা দেবীর 

সাাধীন চিন্তা ধারাব একজন প্রগাঢ় সমর্থক 
ছিলেন । এখানে বলা প্রয়োজস-_- জোড়া" 

সাকোর ঠাকুব পরিবারে স্ত্রী স্বাধীনতা 

ছিল এবং তৎকালীন দেশের সমাজ ব্যবস্থায় 

এটা বিশেষ ব্যতিত্রম না ঘটায়, এই 



বিশ্বনৃতের আসরে 

কারণেই সরলা দেবী বি, এ পাশ করার 

পর নিজের স্াধীন ইচ্ছান্যায়ী চলার পথ 
নির্দিই করায় কোনরকম বাধা আসেনি। 

কলেজ ত্যাগ করার পর ভারতের 
বাইয়ে শিক্ষা ও সভাতায উন্নত দেশগুলির 

জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে মুল্যবান রত্ব চয়ণ 
কবার প্রতি তার চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট 

হয়। তখন ফারসি ও ফরাসী সাহিত্য 
বিশ্ব সাহিত্যের শীর্স্থানে ছিল। তাই তিনি 
দাকণ উৎসাহ নিয়ে ফারসি ও ফরাসী 
ভাষা শিখতে শুরু করে দেন। 

এই ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে জ্যোতি- 
মামার কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পান। 
এই সময় তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত চচণতেও আত্ম-নিয়োগ করেন। অর্থাৎ 

এইট,কু জানি জিতবার আগে বহুবার হারতে হয আমাদের: 

এই সময় তিনি নিজস, সাধীন চিন্তানুযায়ী 
ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। 

কিছুদিনের মধ্যে ফারসি ভাষায় পারদ 

হয়ে সরলা দেবী ওমর খৈয়ামের রুবাইর 

মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। 

সাহিত্য সাধনার সঙ্গে তিনি পসঙ্গীতেও 

বিশেষ অন্গরাগী হয়ে ওঠেন এবং জোন্ডা- 

সশাকোর কাছেই একটি সঙ্গত প্রতিষ্ঠান 
গডে তোলেন । সম্ভবতঃ কলকাতায় এইটি 

ছিল প্রথম সঙ্গীত কেন্দ্র যেখানে ভারতায 

রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় রাগ সঙ্গীতে । 
একত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমে নবধারার প্রবর্তন 

করা হয়। 

(ক্রমশঃ ) 

আর যতদূর 
বুঝি হাতে হাতিয়ার তোলবার আগে মগজগুলপোকে শ্বাসাতে হবে। 

ম্যাকসিম গোক্কি 

গ্রাহক £-- বি ৬৪৯৮ অজয় হালদার। 
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অন্যমনে 
-- বি ৩০১৮ ডাঃ গীতা সিনহা 

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। মনে 

হচেছ, বন দিম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। 
চোখের পাতা ছুটে খুব ভারী ঠেকছিল। 

জোর করে চোখ খুললাম। একি, এক 

বধিধসী ভভ্রমহিলা আমার মুখের উপর একে 
বারে ঝকে পড়েছেন দেখছি। আমার 

চেখে চোখ পড়তেই তিনি আকুল হয়ে 
ংকার করতে লাগলেন, “ওগো, শিগগির 

এপো। খোকার জ্ঞান ফিরেছে।? আমি 

হতভঙ্গ। এ ভদ্রমহিল কোথা থেকে এলেন 

ঠস্আমাকেই কি তিনি খোকা বলছেন, নাকি ? 

অবাক কাণ্ড তো! 

আমি তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে 

| উঠতে যাচ্ছিলাম । শরীরটা যেন অসাড় 
মনে হল। ভদ্রমহিলা আমার মাথার চুলে 
হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। 

ন্েহার্ড ম্বরে বললেন, নড়াচড়া কোরোন। 

খোকা, ডাক্তার বারণ করেছেন। না আর 

কোন সন্দেহ নেই। আমাকেই উনি খোকা 

বলছেন। অ।মি জোরে বলতে চাইলাম, 

কে আপনি? আমার নম খোকা নয়, 

আর তা ছাড়া মি মোটেই অসুস্থ নহ। 

কিন্তু, আম্যুহ, ঠোটের ফ'।ক দিয়ে বেরোল 
8 

মাত্র ছটি শব, “আমি কোথায়? 
নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই চমকে 

উঠলাম। আমার মিষ্টি গলা কারুর অচেনা! 
নয়। আজ হঠাৎ এই ভারী কণ্ঠ কোথা 
থেকে পেলাম? 

ভদ্রমহিলা যেন অতিমাত্রায় 'ব্যস্ত হয়ে 
পড়লেন, “এই তো তুমি বাবা, হসপিটালের 
কেবিনে। হছু-চার দিন পরেই তোমাকে 
বাড়ী নিয়ে যাব, কেমন? আমি কিছু বলবার 
আগেই এক ভদ্রলোক ঢকলেন। মাথার 
চুল উস্কো - খুসকো। মুখখানা তুশ্চিন্তায় 
মলিন। তবুও সেই চোখে একটা জ্যোতি 

দেখতে পেলাম। তিনি আমার কপালে 

হাত রাখলেন। তারপর পাশ্ব বতিনীর উদ্দেশ্যে 
বললেন, এখন ওকে বেশী কথা বলতে 

দিওনা, বুঝেছ ? 

খোকা, তোর কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? 

আপনা থেকেই আমার মাথাটা নড়ে উঠল । 

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ দ'ড়িয়ে থেকে কেবিন 

ছেড়ে চলে গেলেন। 

,মাথার উপর ফ্যানট। ফুল ফোসে চল- 



খ্বস্যসফে 

ছিল। তবুও ভগঙ্রমহছিলা একটা জাপানী 

হাত পাথা দিয়ে খঈমাকে হাওয়া করতে 

লাগলেন । এতক্ষণে আমি চারি দিকে ভাল 

করে চেয়ে দেখলাম । হাসপাতালের কেবিন 

চার দেয়ালের গণ্ডি দেখবার মত কিছুই 

নেই। মাথার কাছে একটা জানালা। তার 

বিপরীত দিকে একটা দরজা । একটা ওষু- 

ধের কোম্প।নীর ক্যালেগ্ডার । ছোট আল” 

মারী একটা । ছু-চারটে টুল, কিন্তু আমি 
এখানে এলাম কি করে? 

একটু আগেই ঘে ভদ্রলোককে দেখেছিলম 
তিনি আবার এলেন। পিছনে আর এক- 

জন তর্রলোক । দেখেই বুঝপাম ভাক্লার। 
ডাক্তারবাবু আমার দিকে এক পলক তাফি- 

য়েই বললেন, সেন্স ফিরে এসেছে দেখছি। 

আচ্ছা, আমাদের সবাইকে চিনতে পারছেন 

তো! শুভদীপবাবু ? আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে 

উঠলাম, "না" । মনে হল, শব্দটা যেন অনেক 

দুর থেকে ভেসে এল। 

হঠাৎ আমার চোখ পড়ঙগ বা দিকের 

দেওয়ালে । প্রমাণ সাইজের একট আয়বা 

এতক্ষণ ওটা আমার নজরেই পড়েনি । একি, 

আমার এত ন্যন্দর চুলগুলোকে নির্মমভাবে 

ছে'টে দেওয়া হয়েছে কেন? ঠিক ছেলেদের 
মত দেখাচ্ছে 'আআমার মুখটা । খোচ। খেচা 
গৌঁফ-দাড়ি । 

আমি ভয়ে আতকে উঠলাম, ও কে? 
ডাঞ্ঞারবাবু নীরবে আমার গায়ের চাদরটা 
সরিয়ে দিলেন । বিস্ময়ের উপর বিম্ময়। 

আমার পরণে সাদ পায়জামা আর প্যাও 

গেজি। আমি জঙ্জায় জড়ো - সড়ো হয়ে 

গেলাম। চাদরটা টেনে গ্রায়ে দিতে গেলাম 

পারলাম ন]। 

ডাক্তারবাবু নিজেই চাপরট] টেনে দিলেন । 
ইশারায় সেই ভদ্রলোক ও ভঙগ্রমহিলাকে 

বাইরে যেতে বললেন। তারপর ম্বছু স্বরে 

প্রশ্ন করলেন, “তুমি একজন হাউপ সাজ্েন 

তাই না? হ্যা, কিন্তু আপনি কি করে 

জানলেন? আমার যেন কথা বলতে ততঃ 

কষ্ট হচ্ছিল না। ডাক্তারবাধু আমার কথাব 

কোন জবাব দিলেন ন৷। আবার প্রশ্ন 

করলেন, “আচ্ছা গীতা, তুমি কখনও অপা- 
রেশনে আসিষ্ট করেছ? “বচছৰার”ঁ গবে 

ঘোষণা করলাম আমি । তাঙ্ছলে কি আমাকে 

অপারেশন করে পুরুষে পরিণত্ত করা 

হয়েছে? 

ডাক্তারবাধু বোধহয় আমার মনের কথাট। 

বুঝতে পেরেছ্িলেন। তিনি বললেন, তাহলে 

শোন, বছলি। শুভদীপা যঞ্জুমদার নামে 

এক ভদ্রপোক মেমরি হারিয়ে ফেলেছিলেন 

এক ছুর্ঘটনায়। অনেক টাকা ঢালা হয়েছে 

কিন্তু কোন ফল হয়নি। অ্র্ন্টা একেবার 
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অন্যমনে 

ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিলো কিনা । অবশেষে 
কেলটা এল আসার ছাতে। তুমি নিশ্চয় 
শ্রনে থাকবে যে, আমি আমেরিকায় বিশ্ব- 

বিখ্যাত সাজেন ডক টর শামওয়ের আগুারে 
রিলাচ করতাম। 

ডাক্তারবাবু এত তাড়াতাড়ি কথাগুলে বলে 
যাচ্ছিলেন যে, আমি কথা বলার কোন 

ফুরনৎ পাঞ্ছিলাম না। এবার সুযোগ পেয়ে 

বললাম, আপনার নামটা জানাবেন দা 

কার? ওহ. -_ সারটেনলি। আমার নাম 
অপরেশ মিন্্র। তারপর শোন, শুনবে! কি 

আমি তখন উঠে ডঃ অপরেশ মিত্রের 

পন্টি্প ধুগো নেবার চেষ্টা কপছি। তাৰ 
মুখামুখি এভাবে যে কোন দিন কথা বলতে 

পবব, এ আনার স্বপ্নের অতীত। ডাঃ 

নিত আমাকে ধরে শুইয়ে দিলেন। তার- 

পুর্ন বললেন, ডোন্ট বি একসাইটেড, তোমার 

মন আছে, পুঞ্জোর ছুটিতে .তুমি বাভী 
যাস্ছিলে। পথে একট! টেনে আ্যাকপিডেন্ট। 

হ্যা, হ')১ সব মনে পড়ে গেল, আমার 

মঙ্গে হিল আমার রুম-মেট মনামি রায়, সে 

কোথায়? আমি আবার বাপিশ থেকে মাথা 

তুনহিলাম। ডাঃ শ্লিতআ আমাকে শান্ত করলেন, 
সদ ভালই আছে, সামান্য আহত হয়েছিল । 

কিছু তোনাকে শেষপধস্ত বাঁচানো যায় নি, 

চভএাব সঙ্গে ছিল একটা ভ্য।নিটি ব্যাগ 

লিপি-- ৭ ২ 

আর শ্রকটা ভায়েরী। তোমার মা বাবাকে 
তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা জানানো হল। তাদের 
সম্মতিক্রমে সেই দিনই তোমার অক্ষত ব্রেপটা 
ঢুকিয়ে দেওয়া হল শুভদীপ মজুমদারের 
স্কালের ভিতর । 

আমি এতক্ষণ অব।ক হয়ে রূপকথার মত 

সব গুনে যাচ্ছিলাম । এবার আমি সবাক, 

বললাম, বলেন কি ডাঃ মিত্র» এ ধরণের অপা- 

রেশন তো এর আগে আর হয়নি। ভাঃ 

মিত্র মুচকি হেসে বললেন, সেই জন্যই তো 
বলছি। তোমাকে এবার শুভদীপ মজুমদার 

সাজতে হবে। মান, তুনি সবাইকে দেখাবে 

যে মেমরি কিছুটা ফিরে পেয়েছ। 

বুঝলাম, তাহলে ডাঃ অপরেশ মিজ্রের 

খ্যাতি সাডা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে । চিকি- 
তসাজগতের ইতিহু।সে তিনি অমর হয়ে থাক- 

বেন। 

ডাঃ মিত্রেব গুণমুগ্ধ হিসেবে এটুকু স্থার্থ- 
ত্যাগ কবা উচিত। তাছাডা, আমার আগের 

নারীদেহ তো আর ফিরে পাবনা । 

এইরকম সাত-পীচ ভাবছি, এমন সময় 

সেই ভদ্রলোকের কোটের প্রান্তভাগ দেখা গেল 

দরজার বাইরে । ডাঃ মিত্র সেই দিকে 

তকিয়ে বললেন - ওরা হলেন শুভদীপ 

১৯৭ 



জন্যমনে 

মঙ্ুমদারের মা-বাবা । এইযে মিঃ মজুমদার, 

ভিতরে আনুন । শুভদীপবাবু অনেকটা: ন্যাচা- 
রাল। 

ওঁরা ছুজন কেবিনে ঢুকলেন । মুখ দেখেই 
বোঝা যায়, খুব উদ্বিগ্ন। আমি ভদ্রমহি- 
লার হাত ধরে টেনে বললাম, মা, আমার 
সব কথা মনে পড়ছে। শুনে তিনি আমাকে 

বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখের কোণে দেখ- 
লাম ছু- ফোটা জল। 

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি হাসপাতাল 

থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম । শুভদীপ মজজুম- 

দার বিরাট. বড়লোকের ছেলে । তোফা 

আরামে রইলাম আমি । সেখানে গিয়ে 

জানলামঃ আগার পরম! শ্যন্দরী স্ত্রী আছে। 

আছে একটি ফুটফটে মেয়ে। আত্মীয়- 

পরিজন কাউকেই আমি চিনতে পারিনি। 

কিন্ত। মাত্র একবার পরিচয় করিয়ে দেখার 

পর ভুল হয়নি কখনও । 

আমার স্ত্রী মনোরম। পর্দা ঠেলে ঘরে 
ঢুকলো । সদ্য সান করে এসেছে। পরণে 

লাল পেড়ে গরদের সাড়ী। এখনই বোধ- 

হয় ঠাকুর ঘরে ঢুকবে। সত্যি, খুব সুন্দর 

দেখাচ্ছিল ওকে । ওর নরম আ'জ,লগুলো৷ 

আমার রুক্ষ চুলের ভিতর চলাফেরা করতে 

পাগল । মনে পড়ল, আমার আঙ্গ,লগুলো 

এর চেয়েও নরম ছিল। 

একটু পয়ে মনোরমা বলল, 'কেমন আছ 

আজ? আমি একটু অস্বাভাবিক জোরেই 
উত্তর দিলাম, “ভাল--ভালই |” মনোরমা ছঠাৎ 
ফুলদানির শুকনো ফুলগুলোর দিকে 

তাকিয়ে বলঙ্গ, হত্ভাগাটা আজ ফল- 

গুলো পালটে দেয়নি বুঝি? আমি মলো- 

রমার .হ!তটা আমার হাতের মধ্যে নিযে, 

বললাম, থাক্ না রমা, তত বাস্ত হচ্ছ 

কেন? এখন তো সচল রজনীগন্ধা আম।র 

সামনে দাড়িয়ে |” 

মনোরমা এক ঝটকায় হাতটা ছট্ধ্দযে 
নিল। তারপর অবাক চোখে আমার দিক 

ত'কিয়ে রইল । কি ব্যাপার, শুভদীপ মগ্্র-। 

মার বোধহয় এ ধরণের রদিকতা তার গ্ীর 

সঙ্গে করতেন না। কিংবা কোন ম্বাশহ॥ 

বোধহয় করেন না। 

উপন্যাস পড়ে পড়ে মাথাটা ধিগডে 

গেছে। কিন্তু, মনোরমা পরমুহ,রই আমাৰ 

খুব কাছে এল । প্রায় আমার কানের 

কাছে মুখ রেখে বঙ্গল, গ্িমি আমায় কি 

নামে ডাকতে মদে নেই? আমি এবটু 

ইতস্তত করে বললাম, না তো। মনো 

রমা বলল, -- “সেই যে তুমি বলেছিলে 

আম!কে' কোন দিন রমা .স্বটীমে ডাকখেনা। 

১৬৮ 



অন্যমনে 

বুঝলাম, রমা নাষের সঙ্গে গর কোন 

তিক্ত অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে। আমি বল- 
লাম, “সত্যি, এমন ভূলো মন হয়েছে আমার । 
ভামি ওর হাতটা আবার ধরলাম। তার- 
পর যেন খুব গোপন কিছু একটা বলব, 
এভাবে একটু আকর্ষণ করলাম । 

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল আমাৰ মেষে, 
ওর নাম তুতান। বয়স বছর পাঁচেক। 
বেশ নাছস-চ্ছস হাসি-খুলি চেহারা । তুতান 
ওর মায়ের আচল ধরে টানল, “মা-মণি, 
তুমি এখানে? আর আমি সাডা বাড়ী 
খুজে বেড়াচ্ছি। মনোরমা বিরক্ত হয়ে 
লল, “কি, হয়েছে কি?” তুতান গাল 
রর ফুলিয়ে বলল, “আমার বুঝি 1খদে 
পানা । দেখনা বাপী, মেনি বেডালটা না 
আমার সব হরলিকস্ খেয়ে নিয়েছে।” 
ননোখনা বলল, “বেশ করেছে, আগে খেষে 
*নাওনি কেন 1? 

তুতান বড় ঘড় চোখ করে আমার দিকে 
তাকাল। আমি বললাম, "যাও ওকে খেতে 

দাও।, মনোরমা বাধ্য মেয়ের মত ঘর 

চ্টেড চলে গেল। তুতান বলল, তুমি 

আমাকে ছড়া শোনাতে বলেছিলে, এখন 

শেনাব” আমি গাল টিপে আদর করে 

বললাম, “না মা, আগে খেয়ে এস। নহলে 

মা ব!গ করবেন ॥” ভুতান লাফক্টে লাফাতে 

চলে গেল। 

আমি এখন অনেকট] ুস্থ। 
বেশে বেশ মানিয়ে নিয়েছি। 
সাহায্য ছাড়াই চলাফেরা ও 
করতে পারি। সাডে সাতটা বাজে । রেডি- 
ট1 খুলে দিলাম। সবভারতীয় বাংলা 
সংবাদ। “কিংসাজগতে বিস্ময় স্ট্টি করেছেন 
কলকাতার প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডাঃ অপরেশ 
মিত্র । মন্ত্ি্ধে অস্ত্রোপচার বিষয়ে তার 

অনেকট। শিক্ষা আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে । তিনি ক্যলিফোশধিষার পালো' 

আলটে।র ট্টানফোড মেডিক্যাল সেন্টারের 

খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক ডাঃ নম'ন এড- 

ওযাড শামগুযেব প্রিঘ ছাত্র ছিলেন। প্রচণ্ড 

অপ্যযন আর অন্শীলনের ফলে তিনি ডকটর 

অফ. ফিলজফি ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৭৭ 
সালে। 

নতুন পরি- 
কারুর 

অন্য কাজ. 

ভিনি যকোন মানুষের মস্তি অসজ্ঞো- 

পচারের দ্বারা পরিবতন করতে প্রস্তত 

ছিলেন। গত ২৯শে সেপটেম্বর তিনি 

শুভদীপ মজুমদার নামক যে ইজিনীয়ারের 

মস্তি বদল করেছিলেন, তিনি এখন ভ্রু 

আরোগ্যের পথে। 

দুত্তোর । রেডিওট1 বন্ধ করে দিলাম। 

এই কথাঞ্চলো শুণে শুনে মুখস্ত হয়ে গেছে। 



নামান 

তার চেয়ে সেই ডায়েরীটা পড়া যাক। 

একমাত্র ওটাই তো আমার পুরোণো জীব- 

নের পরিচয় । অনেক কষ্টে ওটাকে আমার 

অধিকারে এনেছি । টেবিল থেকে ডায়েরীট' 

তুলে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলাম: 

তুৃতান এলো পা! টিপে টিপে। বোধহয় 

আমাকে অবাক করে দেবে ভাবছি । 

আমি তার আগেই বললাম, “দরজাটা 

ভেজিয়ে দাও তো মা।” তুতান দরজাট! 

বন্ধ করে আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে 

পা দোল।তে লগল। বলল, -_- *ওট1। কি 

পড়ছ, বাপী? গল্পের বই? হু*" বলে 

আমি ডায়েরীর পাতা উলউালাম। তৃতান 

আবার বলল, “আচ্ছা বাপাী, তোমার মাথাট? 

নাকি ডাক্তারের কেটে ফেলেছিল, সত্যি ?” 

আমি বিরন্ত হলাম। তবু রাগ করতে 

পারলাম না। বললাম “হা, মা তমি 

চুপটি করে বোসো. কেমন 1 ততান বলল, 

“বারে, ছড়া শোনাব না?” আচ্ছা 

শোনা” 

তবে 

ততান বলতে লাগল-_ 

“বাবুরাম সাপুডে 

কোথা যাস বাপুরে ? 

আয় বাবা দেখে যা 

আমি আবার ডায়েরীর পাতায় মন দেবার 

লিপিস্”১৫ -২ 

ভাঙল 

শুধু 
যেতে 

করলাম। সব আমারই লেখা । 

পড়তে হচ্ছে করছিল না। 

উপরের লাইনগচলে চোখ বুলিয়ে 

লাগলাম। গত ছু-বছর অনেক মেহনত করে 

চিকিৎসাবিচ্ভ!নের এই সব বিচিত্র তথাগুলে। 

সংগ্রহ করে ছিলাম। মানব দেহে লিভার 

বদলের ইতিহাস। মানব দেহে কিডনি 

বদলের ইতিহাস । হৃদরোগের কারণ € 

প্রতিকার। গান শুনিয়ে অপারেশন। দেহের 

নিয়াশ কেটে দেবার পরও জীবিত । নারী- 

দেহকে পুকষদেহে পরিবত'ন। বজিশ ঘণ্টা 

হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ থাকার পারে পুনরায় 

জীবিত । 

চেষ্ট। 

করে 

৫ 

দ্রুত পাতা উলটে যেতে লাগলাম। 

সবশেষে নডরে সডলো ভামার গত ২পশে 

সেপটেম্বর রাত্রে লেখা _ মানবদেহে হাদ - 

পি বদলের ইতিহাস। 

ডায়েরীট।! পড়তে পড়তে আমার মনে 

পড়ল, অদুর ভবিষ্যতে মানুষের মস্তিক্ধের 

পরিবতন সম্ভব হবে -_ একথা আমি শুনে- 

ছিলাম । আরও শুনেছিলাম, মানুষের মনট। 

আসলে হৃদপিণ্ডের মধ্যে থাকেনা, থাকে 

মস্তিষ্কের মধ্যে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক এ ব্যাপারে 

একমত । কিন্তু, তখন কি আমি জানতাঃ 

যে, আমার মস্তি্ই অপরের দেহে লাগান 

হবে! এভাবে অভিনয় করেছ, কি সার।ট 

১১৪ 



অনানানে 

জীবন কাটিয়ে দেব? কি লাভ 

শামার নাম তো কেউ জানবেনা। সবাক 

জানবে ডাঃ অপরেশ মিত্রের নাম। আর 

সেই সঙ্গে হয়ত বা শুভদীপ মজুমদারের 

নামও । তবুঃ আমার তো মৃত্য হয়েছিল-__ 

ডাঃ মিত্রই আমাকে ননআীবন দান কবেছেন। 

এ এক পিচিত্র অভিচ্ঞত। | 

তাতে ? 

ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রা এসেছিল । ততান 

বাধহয় ছড়া বলতে বলতে র্রাস্থ হয়ে 

গভিনানে চলে গেছে। হঠাৎ নরম একটি 

*'ত আনাকে ঠেলছে মনে হল। নিশ্চয় 

এনারমা। আমি খপ করে হ'তটা ধরে 

ধঞগুলান | চোখ খুললাম । একি, মনামি 

“গানে কি করে এল? এখন “তা আমি 

“র কাছে অপরিচিত। আমি হাত জেড 

পরে ক্ষনা চাইলাম, “কিছু মনে করৰেন না। 

রি ভেবেহিলাম মনেরমা 1” মনামি এবার 

সএামাকে এক হেচকা টানে বিছানার উপর 

“সিয়ে দিল। একটা ঝাকুনি দিয়ে বলল, 

“কিরে, স্বপ্ন দেখছিস নাকি” 

চোখ ছুটে! বারকয়েক বন্ধ করঙগাম আর 

খুললাম । কোয়ার্টারের সেই পরিচিত ঘর। 

জিনিসপত্র অগোছালো । অনেক বেলা পধ্যস্ত 

ঘুমোবার অপরাধে আমার রুম -মেট যথারীতি 
কদ্রমৃত্তি। ডায়েবী আর পেনটা পিঠের নীচে 
চাপা পড়েছিল। ননামি বলল, “মনে নেই 

আজ রবিবার। বাড়ী যাবি না?” 

আমার যেন সব স্বপ্নের মত মনে হল। 

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম । বললাম, “হী, 

আজ তো আমার বাড়শ যাবার কথা।” ভাব- 

লাম, বাড়ী যাবার পথে যদি একটা দ্র্ঘটন। 

ঘটে বেশ ভাল হয। 

( বিজ্ঞান তিন্তিক ছোট গল্প প্রতিযোগি- 

ত'য় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা ) 

যেমন একজন কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে অ'গঙন জ্বেলে বসে থাকে আর 

পাচজানে৪ এসে বসে পোস্ছায়, 

ভশবানকে জানেন, 

ভগবানকে মনস্থির করে। 

তেমনি সাধু সঙ্স্য।সীর। 

আর পাচজন এসে তাদের সঙ্গ 

কঠোর তপল্াা করে 

করে তাদের উপদেশ শুনে 

-- ঠাকুর রামকৃষ্ঃ 

সংগ্রাহক -- ৭৬২২ শংকর বণিক। 
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বি ৫৬৮৭ জীবন ভদ্র। 

এক বাঙ্গলী সাধু চলেছেন পরিব্রাজক 

হয়ে । ইচ্ছ! তার দক্ষিণ ভারতের কালাডি 

নামক জনপদকে খুঁজে বের করা। নাম 

তাৰ ম্বামী আগমানন্দ। ইতিহাসের অন্ধ- 

করে ১৯২৬ সাল পধান্ত ড্বে ছিল এই 

কালাডি। 

কাল।ডিকে খুজে বের করতে বত সনয় 

ও বনু অর্থের অপচয় খটিয়েছিলেন অনেকে । 

স্বানী মআগমানন্দ পশ্চিমঘট গিরিমালার কাছে 

এসে “জোগাড় করলেন জনশ্রুতি, লোক- 

সাহিত্য ও স্থানীয় ইতিহাল। এহসব তের 

উপর নিশুর করে শঙ্করাচাযোর জন্মস্থান 

কালডির খোজ করতে গিয়ে তিনি শুনতে 

পেলেন কেরল প্রদেশে রয়েছে তিনটি কালাডি 

কনপদ । 

তিনি অসীম ধৈধ্য 

নিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রথমে গিয়ে উপ- 

স্মিত হলেন মালাবার (ভেলায় কালাডি 

নামক জনপদে । বিন্ঠি হায়, এ জনপদের 

সঙ্গে তিনি যে ইতিহাসের কথা সঙ্গে করে 

এনেছেন তার মিল কোথায়? 

এ এই জনপদে এসে লোক মুখে 

ভে পড়লেন ন।, 

গন তে 

কেরালা 

পেলেন মার এক কালাডি জনপদের কথা। 

সে জনপদ রয়েছে ভ্রিবেক্্ামের কাছাকাছি । 

আবার চলতে লাগলেন, কখন পাহাড় 

ডিঙ্গিয়ে, নাবিকেলের সারির মধা 

দিয়ে চলতে চলতে এক দিন এসে পৌছি- 

লেন ত্রিবেন্্ামের কালাডি নামক জনপদে 

কথন 4 

একদিন বিশ্রাম নিয়ে খুজতে লাগলেন। 

শঙ্কবাচায়োব জন্মস্থান কালাডি গ্রামকে, 

হায় মিল কোথায়” 

কি 

১ 

চলেছেন আনবাব পশ্চিনঘট পবতম'লার 

দিকে, উদ্দেশ্য পশ্চিমঘাট পবতমাল। 

নেমে এসেছে পেরিয়াব নদী । পরাক।লে 

এরই নাম ছিল পুণ'। 

থা, 

তিনি যে শুনেছেন, জেনেছেন লাক ইনি 

হাস থেটে পুর্ণার পাড়েই যে কালাডি গ্র'মণে 

প।ওয়া যাবে, সেই কালাডিতে জন্মগ্রহ" 

কবেছিলেন শঙ্করাচাযা। 

তিনি এসে পড়লেন উদ্ভ 

পশ্চিন কে।ণে। 

শ্রোত। পাহাড়ানদা 

প/হডের 

পেলেন এক খব 

বয়ে চলেছে উন্বর দি 

'দখতে 
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থেকে দক্ষিণ পূব পথে। আনন্দে অধীর শঙ্করের পাদপন্পে আশ্রয় নিচ্ছেন । ইচ্ডা, 

হয়ে উঠলেন স্বামী আগমানন্দ। কখন তার শঙ্কারের কাছ থেকে আরো কিছু জ্ঞানাজন 
মনের বাসনা পূরণ হবে? তিনি পুর্ণার কবা। 
প্রবাহ ধরে এগিয়ে এসে দেখতে পেলেন 

জনশ্রুতি, ইতিহাস ও লোক সাহিত্য, স্থানীয় আচার্য শঙ্কর চলেছেন একাকী ভারত 
ইতিহাস ৪ পূর্ণার প্রবাহ পথ সব মিলে ভ্রমণে । ইচ্ছা "ভব, ভাল গুরুর সন্ধান 

ঘিরে ধরেছে তার অনেক আশার কালাটি পেলে আবো কিছু শিক্ষা লাভ করা। 

জনপদে । চতুর্দিকে ঘন নিবি জঙ্গলে 

গ্রাস করে ফেলেছে, একটি প্রাচীন জন- খবর পেলেন প্রয়াগে কুমারিল ভট্ট 
পদকে । নামে এক বৈদিক ধর্মের প্রধান উদগাতা 

বযেছেন। কুমারিল ভটের প্রভাবে উত্তর 
স্বামীভীর ধচাখে ভেসে সটঠল ১২শ তাবতের বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের প্রায় শেষ 

লছর আগেকার ইতিহাস । দেখতে পেলেন অবস্থা । শঙ্কব এসে তার বেদাস্ত ভাষ্য 

৪৪ন, ১৬ বছব »গের পাাখবা। দছেকে নিবেদন করালেন কুমারিলের কাছে । মহা- 

সলছে। চাখের সামনে তেসে উঠল জ্ঞানী কুমারিল চমকে উচগলেন। এ কি 

» টার্য শহ্কব। তিনি গলে গেলেন এ ্ুনছেন তিনি । কিনি ভেবেছিলেন তার 

গার কথা । পেছনে সরতে সবে চলে মত বেদান্ত ভাষাকার আর ভুভারতে নেই । 

এলেন ৭৮৮ খষ্টাব্ডে। 
কে এই তকণ? নাম জানতে চাইলেন 

আচাধ শঙ্কবাচাধ তখন মাত্র ১৮ বং ত্িনি। বিনম্র ভাবে উত্তর দিলেন _- আমার 

সাবর যুবক । ইতিমধো তিনি পবাজিত নান শ্রীশঙক্কর। আমি এসেছি দক্ষিণ ভার- 
বাধছেন ধু বেদান্ত পণ্ডিত প্রববকে। তের কাল'ডি গ্রাম একে” জ্ঞানাজনের 

* পরধাজের় ভারতীয় পগ্ডিতগণ ঝডেব মুখে আশায। 

২৩ কুটার *ত উডে যাচ্ছেন। 

বৃদ্ধ কুমারিল আনন্দাশ্র, বিসজন করে 

নাযশাস্ত্র, মুক্তিবাদ শুধু নয়, তব বললেন, -- আমার যাবার সময় এসেছে। 

' "কিক যোগ সাধনাব কাছে পবভ্য হুমি আমাব শিষা মণ্ডন মিশ্রেব কাছে 

খ ব করছেন সকলেই । একে এাক মগ তাকে নবদার তীরে এক বিরাট 

লাশ ফশ্ং ১১৩ 
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প্রাসাদে দেখতে পাবে। 

সেখানে গিয়ে তাকে যদি তুমি নিজের 
মতে আনতে পার, তৰেই তোমার ভারত 

জরনণ সফল হবে বাবা । মণ্ডন যদি 

তোমার কাছে পরাজিত হয়ঃ তবে ভেবে 

নও তোমার কাছে আমারও পরাজয় 

হোল। 

এগষে গেলেন শঙ্কর । হাতে তার 
একটি পুটলি আর লঠি। গায়ে5' গেরুয়া 
বসন। নমদার তীর ধরে এগিয়ে চলেছেন 

এমন সময় দেখতে পেলেন, বিরাট এক 

প্রাসাদের উপড়ে পত্পত্ু করে উড়ছে 
মগ্ডন গিশ্রের বিজয় পত/কা। বিলাসবহুল 

অট্র।পিকায় বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন 
করছেন মগুন মিশ্র । সিংহ দ্বারে গিয়ে 

ফিরে আসতে হ্বোল নবীন সঙ্ম্যাসীকে। 
তার প্রবেশ নিষেধ কারণ মগ্ন মিশ্র 

পিতার জআ্ঙন্ধে ঘান্ত 'আছেন। 

কিছুক্ষণ ভাবলেন তরুণ সন্নাসী। তা 
হলে কি তার আশা বিফলে যাবে? ন৷ 
তা হতে পারে না । যোগবলে প্রবেশ 

কপলেন মণ্ডন মিশ্রেব অন্তঃপুরে । বিচারে 

বদতে রাজি হোলেন না মগ্ডন মিশ্র । কারণ 

শঙ্করকে দেখে, তিনি পণ্ডিত বলেই মনে 

করলেন না । 

কি করা যায়। ভাবছেন শঙ্কর, এমন 

দেখতে পেলেন একজন নারী, অপুর্ব 
স্ন্দরী, কপালে তার চন্দনের ফোঁটা মাথায় 
তার নানা রকমের ফুল গোজা। ধীর 

পায়ে এগিয়ে আসছেন তার দিকে । শংকর 

নিজের পরিচয় দিলেন । জানতে চাইলেন 

নারীর পরিচয় । জানতে পারলেন, তিনি 

মগ্ন মিশরের স্ত্রী উভয়ভারতী। নিবেদন 

করলেন তার অভিপ্রায়। কথ দিলেন 

উভয়ভারতী তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন । 

স্থির হোল দিন। বিচারকের 

বসেছেন উভয়ভারতী/ী। আসন গ্রহণ 

বললেন, যে পরাঞ্জিত হবে তাকে 

শিষাত্য গ্রহণ করতে হবে। 

দিন কেটে যায়। আসে রাত। 

কোন হিসাব নেই । তর্ক চলেছে। 

কের আসনে ধসে আছেন উভয়ভারতী | 

আপনে 

করে 

অপরের 

দিনের পর 

সময়ের 

বিচার- 

যুক্তি 
মেঠ- 

তার শংকারের 

স্বামীর প্রতি 

তিন ন্যায় বিচারক 

পলক পড়ছে ন! 

জাল বিস্তার শুনে। 

গ্রস্থা তিনি নন। 

রায় দিলেন মগ্ডন মিশ্র পরাজিত। তিনি 

অবিলম্বে যেন শংকরের শিষ্য গ্রহণ করেন 

মুশঙিত নস্তকে শিষ্য গ্রহণ করলেন মণ ৬” 

নিশ্র | 

ফিরে আসার পথে শংকুক * তার প্রথ* 

১১৪ 
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শারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন গ্রঙ্গেরীতে। কারের মধ্যে দেখতে পেলেন পুরাকালের 
তারপ'র কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা করলেন তার এক সঙ্প্যাসীর মুক্তি) মুখডিত মস্তকে বসে 
দ্বিতীয় মঠ। আছেন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহণ করে। 

এ কালের এক সন্গ্যাসী তাকালেন সাম- £_. ৪২ 

নর ভগ্ন মন্দিরের মধো। শ্বচীভেদা ন্থ- 

আমর বণ 

জীবনের পথ সোজা কালো মেঘ হতে পারে জমাট আধার 
অনিদাব শুধু খেভা তবু তারি ধারে শোভে রূপালী সেপাড়। 

- লিও টলষ্টয় -- জে, এস, মিল 

যেথা জেগে মাছে বিস্ময় মান্ষের মৃত্যু যদিও হয় 

জ্ঞানের স.চনা সেখানেই হয় তবু পরাজয় কমু নয়। 

-_ সক্রেটিশ -- হেমিংওয়ে » 

ক্রুর নিয়তিরে করি থোড়াই কেয়ার 
আনার এ গ'ন মুছে ফেলে “দবে 

সাধ্য আছে কি ত'র! 

সগ্রাহক _- ৬৯০২ রক্ত রায়চৌধুরী । 

»বী.ঠাফেন 

গিনি উকি ১১৫ 



শারীরিক প্রম্মের উত্তর 

ডাঃ গীতা সিনহ। দাস 

প্রশ্ন £- বৎসর 

সদ্দির ধাত বুঝতে পারি। কাচ! 

২-৩ দিন পরে সর্দি বলে যেত। 

মাস পরে নিরাময় । বতমানে দিনে ভালই 

থকি, রাত্রে গলা সাই সাই করে। 

প্রথমে শুলে খুব অস্বস্তি ও কাশি হয়। 

বয়স ৭০ । ৫ 

সন্দি। 

১০২ 

২-৩ ঘণ্টা অন্থর কাশি চাপ ধরে। 

সকালে উঠে ৪8-৫ বার কষ্টকর কফ বেরু- 

বার পব সার। দিন শ্ুস্থ থাকি । আপ- 

নব পয়নন্ত কলমের ব্যপস্্াপত্রটির আশায় 

রইলাম । 

_- ৭৩৭৪ পান্নালাল মিত্র (বাঁশবেডিয়া, 
হুগলী । 

উত্তর :- আপনার দীর্ঘ পত্রথানা পড়ে 

সমস্ত বিষয় অৰগত হলাম। এত বিখ্যাত 

চিকিৎসকরা আপনার চিকিৎসা করেছেন যে, 

আমর মত নবীনা চিকিৎসক তাদেব কাছে 

তুচ্ছ। আপনার [31010101015 অথবা 9310- 

[01)176009515 হয়েছে মনে হচ্ছে। 

[30102109691091.5 রিপো্ট 

পাঠাবেন। ধুনপানের অভ্যাস থাকলে একে 

বলে 

কারে তার 

পৃবে 

বি ৩০১৮ 

বারে ছাড়তে হবে। 

কফেব রং যদি সবুজ অথবা হলদে হয়? 

তবে নাহাতিজঢ)ড ০০080951155 250 106. 

দিনে চারটে করে সাত দিন খাবেন। 

শোবার ঘরটি যেন গরম থাকে । রাত্রে 

শোবার আগে এক গ্নাপ গরম পানীয় 

খাধেন। কাণি হলে চ1)0109976 নাট 

০0৫৩ এক চামচ খাবেন। অন্য কৌন 

ওষুধ খবেন না। 

সর্দি হলে খোলা হাওয়ায় বেড়ানো ভাল। 

প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্নান করবেন । গরম 

জলে “ফট বাথ ঘা লেক বাথ নিতে 

পারেন। ঘাম না হওয়া পধ্যন্ত গরম জলে 

পা ডুবিয়ে রাখবেন এবং এ নময় জল 

পান করবেন ও কপালে ঠাণ্ডা জলের 

পটি দেবেন। পর দিন সকালে গরম জল 

দিয়ে সারা শরীর স্পঞ্জ করে ফেলবেন 

এবং এ দিন গলা ভাত, আধ সেখ 

ডিম এবং ফল ছাড়া কিছু কিছু খাবেন 

না। 

প্রশ্ন £- আমার বয়স ২৬ বংলর । আমার 
৮ 

১৯৬ 
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স্বাস্থা মোটামুটি একপ্রকার । কিন্ত; 

বিষয় এই যে, কি প্র্ীষ্মট কি বরা, 

খতুতেই আনার শরীরে প্রচণ্ড ঘাম 

হয়। এইরকম ঘাম বেশী পরিশ্রম 

লেও হয়, আবার না! করলেও হয়। 

দুঃখের 

সকল 

বাহির 

কর- 

তবে আমার কোন সময়ে গরম বোধ হয 

তাছ।ডা, গরমকালে শরীরে ঘামাচি 

এই অস্বস্তিকব পরিস্থিতির প্রতিকা- 

কোন সহজ উপায় জানালে আনন্দিত 

না। 

হয়। 

০বব 

হও । 

বি ৩৯৬৮ অলিত কুমার সাহা। 

কলিকাতা - ৩ 

হভঘ। 

নেই । 

টন্তব £- অনেকেরই ঘাম বেশী 

এব জন্য চিম্তার কোন কারণ 

খামের সঙ্গে শরীরের দূষিত পদার্থ বেবিয়ে 

বায়। আপনার রোজ অন্ততঃ ছুবার ঠাণ্ডা 

জঙ্গ € সাবান দিয়ে সান করা উচত। 

গায়ের ঘাম শুকনো তোয়ালে দিয়ে 

মুছে, তারপর ন্নান করবেন এবং স্সানের 

সময় তোয়ালে দিয়ে খুব জোরে গা বগ- 

ডাবেন। প্রতিবার সানের পর পরিক্ষার 

পাষাক পববেন। জল ও অন্য পানীয় 

বশী খাবেন। ঘাম কমাবার জন্য ওষুধ 

খাওয়া অথবা জল কম খাওয়া শরীরের পক্ষে 

ক্ষতিকর 

ঘামাচি হলে ঠ'গ1 জল দিয়ে শরীর পঞ্চ 

করে নিয়ে কোন ভাল কোম্পানীর ট্যাল- 

কাম পাউডার ছড়িয়ে দেবেন। আধ গ্লাস 

জলের সঙ্গে বড় তিন চামচ সোডিয়াম 

বাই - কারননেট (খাবার সোডা) ও ১৫০ 

২৭ ফোটা কাবলিক আসনিড মেশাবেন। 

এ দিয়ে পঞ্চ কবলে জ্বালা ও চুলকানি 

কম হবে। 

চৈতনাভাবে বিভোর হয়ে ঘব 

চুপি চুপি চেষ্টাও 

মহামাঘ'র মাযা জড়িয়ে 

কঙ্প্রাপ্তির আশা 

বিজ্ঞানের আশ্রয়ে 

প্রশ্ন 2 

ছাডাত হচ্ছে হয। 

করেছি, পাবিনি । 

লেপ্টে বাঝতে চাষ। 

শবীর 

বাচাবেন। 

বড বেশি -- 

বাচতে চাই। 

__- সুভাষ চক্রবতী ( বাধাপুর, ত্রিপুরা নর্থ) 

করবেন। 

গঠনমূলক 

৬৭]11]]) 5 

সাত দিন 

কোন মান- 

উত্তব £- দৈহিক পরিশ্রম 

পাবতপক্ষে একা থাকবেন না। 

কাজে আত্ম শিয়োগ ককন। 

ট্যাবলেট দিনে তিনটে করে 

খাবেন। এতে ফল না প্লে 

সিক রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান । 

প্রশ্ন: এমন .কান উপায় কি আপনার 



শারীরিক প্রশ্মের উত্তব 

জান। আছ, যত দাপিক খতুক্রাবেব দিন নির্দিষ্ট দিনের পাঁচ দিন আগে থেকে যত 

শিঙিষে দেওয়া সম্ভব । বাক্তিগত ও সামা- দিন গ্ুয়োজন হয দিনে একট করে খেয়ে 

আক কারণে তনেক সময এব প্রয়োজন যাবেন। এতে দশ দিন পর্যন্ত মালিক 

হযে পে জনগন খুব উপকৃত হব। ঝতুশ্বাব পিছিয়ে দেন্যা চলে। 

- নাম ও ঠকানা প্রপাণে অনিছুক | 

উওব ১: (018560101% 177015 ট্যাবলেট 

মাকিন মলুকে আমার হাভিজ্ঞতা 

বি ৬৩7০এ ড বণেন দ 

(পূব পকাশিতের পব ) 

০৮৮০০ 1167101017১010 0০0173199170%তত কারখানা থেকে কিছু দরে একটা গাহেব 

থাক'ক লীন মাক্িন মাহলা পুকষদের সাথে [যো নিায থকতাম। আমি ধঈ সম 

নিলেনিশে কাদ্ধ করবে যে অভিজ্ঞতা আমাব কাব পভাহিক জীণনের বোজনামচা জিখছি 

হ7থঠিশ লিপিশিতাব ১৫১ নবলব সংখাব সকান বেল ঘুব থকে গে যুখ হ* 

মাধামহ তা জেনেহেন। আনি য মাধিন ধু স্মরন করে জানা কাপড় পাড তৈ* 

ভদ্র লোকটিব পৌঙ্গনো আনেক শাদব লামা হাব শিত।ম। 781701501৬7 

শিক হভশচান সন্বাঙ্গ প্রতাক্ষ অশিজ্ঞতা লাভ 01170) আমকে ছুখানা ডিম সিদ্ধ, ুধ 

কাবছিত তাহ আপনদেব এহ খণ্ডে প্রকাশ পিন দে 91 দি [359108551 (তিখী 

করণ। কাদে পিতিন। 

লিলি -১৫ ১ ১১৮ 



মাফিন মুলুকে আমার অভিজ্ঞতা 

আমি 03168100750 খেয়েই তৈরী থাক- 

তাম। এরপর কারখানার একজন সহকর্মশ 

আমাকে ঠিক সময়ে গাড়ী করে নিষে 

যেতেন । কারখানা থেকে ফিরে এসে ওটার 

সময ৮1 খেতাম এবং শান্ত হোয়ে বিছ্বানায় 

শু পডতাম। 19170 1[80% আমাকে 

ঘুন থেকে হলে 2022 খাওয়ার বন্্ো- 

বস্ত করতেন। 

এই ভাবেই সোমনাব থেকে শুক্রবার 

প্যান একটানা ৫ দিন চলে যেত। শনি- 

পল €& প্পিবার বকরখানা বন্ধ থাকত । 

কান কাজ থাকত না তই মাঝে মধ্যে 

1) ১2) ৬ তে হেতাম। এক গ্রসাঙ্ 

৮ শ/য়ু বাখি ইউরোপ ৪ হলাগ্ডের মঙন 

1 08৫ [20গরা তাদের ভ'ডাটেদের জনা 

শ রকম ঠিতরী খাবার পরিবেশন করেন 

আভা 104001905রা তা সাধারণতঃ 

কল লা। 

য সনষ্ত অবিবাহিত অথবা! বিবাহিত 

কমে খাতিব স্ত্রী ও ছেলেমেষেদের 

৩৪ কোন ছেট্র শহরের [০৫৮] 

নন তারা [২55070া70 অথবা 

রর আসেন । এদের পতোকেরই গাড়ী 

শ/” তার তণদর বডা থেকে 7০০1 

যতে কান মন্ত্রবিধা হন 

গু পৃ শ 

নিয়ে 

7790০14 

রে 

২. ২১৯91510300 

না। 

তাই 

অসঙ্ায়তার কথা! 

দিতেন আমার 

আমার তখন গাড়ী ছিল না। 

[97170 1780 আমার 

ভেবে নিজেই রাল়। করে 

এক ভদ্র মহিলা সতি।ই আমাকে 

সহ করতেন । আমি কারখানায় বেরিয়ে 

গেলে উনি নিজেই আমার ঘর - দোর, বিছন! 

পবিস্কার করে দিতেন। আমার ছাড়া জামা- 

কাপড় সমস্ত কিছুই উনি 790171775এ ধুয়ে 

মুছে সাজিয়ে রাখতেন । 

ভাল্বয | 

বিধবা! 

থেকেই 

বাড়ীর 

অথচ একটি 

মাকে দেখতে 

1175 00111701) একজন 

মিলা । 

ব'ডাট। 

বযস্কা 

স্যানাব কাছ 

পাশের ছুইখান। 

ভাল থাকেন। 

তার বৃদ্ধা 

ভদ্র «এন র 

এশৈয়েভেন। 

পরেই শব 

বারব জনাও 

আসতেন না। 

এই বুদ্ধ বযসেই 

০1০10100186 

ভঙ্গ মহিলা 

1০0০৬717911, 

দৌড়'দৌভডি করতেন তাব 

বক্ষণাবেক্ষণের জন। 

বাজার 

00£01০54 

নিজসা বাড়ী 

এব, সুপার 10060 

খাবার বলার ভন | 

(01700 মআান।কে উ৬1120786 টঠেএ 

(7100701) এব পাদ্রীর সাথে 

দয়েছিলেন। প্রতি ববি- 

15 

স্থ'নীয 

আলাপ ক'খছষ 

“কটা? 



মাঞ্কিন সুলুকে আমার অভিজ্ঞতা 

বারই আমি 71551595 খেয়ে 000) 

যেতাম । 01010) এর মধুর কণ্ঠে ভগ- 
বানের নাম গান (51285) আমার খুবই 

ভালে। লাগত। দেশে আমার ধারনা 

ছিল 4810)61109তে প্রত্যেকেই (0155101এ 

যায়। কিন্তু, এখানে এসে দেখলাম তা 

নয়। 

0105101)এ যারা যায় তারা সকলেই 

পৌট় অথবা! পৌটা কিছ্বা বুদ্ধ ও বৃদ্ধা। এরা 
0057০) এর প্রার্থনা সভ। অনুষ্ঠানের পর 

পরস্পর পরস্পরের কুশল [বনিময় করতেন। 

এই ভাবেই তাদের নিঃসঙ্গ জীবনের কিছুট! 

সামাজিক মেলা -মেশার মধ্য দিয়ে অতি- 

বাহিত করেন। 

এই গীজাতেই আমার আলাপ পরিচয় 

হোয়েছিল ৬৬117018800 05100 এর 0157 

51021) 17. 021] ৩০1০০ এর সাথে। 

ভদ্রলোক আমাকে কি চোখে দেখে ছিলেন 

জানি না। ওনার সান্গিধা ও সঙ্গ আমার 

প্রবাসী জীবনে অনেক দিন মনে থাকবে। 

উনি প্রায়ই তার বাড়ীতে আমাকে 10121561 

খাওয়াতেন। 

শনি ও রবিবারে কোথায়ও গেলে তিনি 

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। 

আপনারা অনেকেই 1101)5, 10909719195 

[৮15781215 0০130 এর কথ শুনেছেন । 

এই সব আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো! মানব, 
সমাজের সেবায় উৎসগরকৃত। এরা নানা 

রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন 5666 
00116006102, 1021501178 7৪1 ইত্যাদির 

মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে পৃথিবীর সবত্র 
7২০0132 [২6958101) 700105800)কে সাহায্য 

করেন । 

অথবা! 

1৬]. 1০০1০ আমার মনোভাব বুঝতে 

পেরে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি সামার্জিক 

অনুষ্ঠ।নে নিয়ে যেতেন । এই রকম এক সামাজিক 

অনুষ্ঠানে আমেরিকানদের বিয়ের অনুষ্ঠান কি 
ভাবে সুসম্পন্ন হয় তার প্রত্যক্ষ অভিচক্া 

লাভ করেছিলাম । 

অ।মাদের দেশর বিবাহ প্রথার সাথে 

আমেরিকান বিবাহ প্রথার যে কি “পাথকা 

তা লক্ষ্য করলাম। আনা.দর দেশে ফেদিন 

সংসারে মেয়ে আমে সেদিন থেকে মেয়ে 

বাবর ঘুম ছুটে যায়। হয়ের মায়েব। 

সেদিন থেকেই নতুন শাশুড়ি হওয়ার স্ব-%ঃ 

বিভোর হোয়ে ওঠেন । 

সেদিন থেকেই মেয়র বিবাহে 

জন্য [॥ ]. 0. এর চ01200100 দিত 

থাকেন আর ঢা এব 

সঞ্চয় খুদ্ধি করেন। এদেশে এই দিক দিথে 

বাব। 

[71051921010 

১২০ 
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দেখতে গেলে বাবামার কাছে 

কোন পার্থক্য নেই। [7158 5০17০01 পন্থা 

ছেলেমেয়েরা মা- বাবার তদদারকিতে থাকেন। 

77151) 5০17০০1] এর গণ্ডী পেকলেই মা -_ 

বাবারা প্রকারম্তরে বুঝিয়ে দেন এবার তে।মবা 

নিঙ্গের নিজের পথ দেখ। 

ছেলেমেয়ের 

শিছেব পাযে 

৩ঠব জন) 

এই সময় ছেলেমেয়েরা 

দাড়িয়ে আম্মনিভরশীল হোয়ে 

অমান্রষিক পরিশ্রম করেন। এই সনয 

যদি বাবা একটু দয়লু হন তাহলে ছেলেকে 

আাধিক সাহাযা কবেন। মেয়েরাও 5০0০০] 

থেকেই মনোমত 739গ - 60767 পাকরা 

পীরে তার সাহাযে।ই দাড়াতে চেষ্টা করে। 

৩৪০০০৩০ 

না” বাবার নতানতেব 

এরপর ছেলেরা একটু হোলে 

নিজেরাই বিয়ে করে 

তোয়াক্কা না বেখে। ছেলেরা আনেকেহ 

0011555এ পড়াশুনা করতে কবতে বিয়ে 

করে তখন তাদের সদ্য শিবাহিত স্া বোজ- 

গর করে সংসাব চালায়। 

এইবার বিবাহ অনুষ্ঠানটি কি সংক্ষেপে 

সাড় হয় তাই বলি। শনিখাব ছুটির 

দিনেই বিয়ের দিন স্থির করা হয়। বিয়ের 

ঠিক আগেই ছেলে ও মেয়ে উভযকেই 

31990 1655 করতে হয় তাদের রক্তে 

কোন দুষিত যৌন রোগ ( ৬০776:৭1] 101- 

8852) আছে কিনা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হওয়ার পর বিয়ের দিনে ছেলে ও মেয়ের 

মা, বাবা নিকট আত্মীয ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু- 

বান্ধবের গীজায় যায়। 

আমাদের দোশ 

অন্ঙগান কবার জন্য 

যেমন বিয়ের স্ত্রী আচার 

এয়ে।তশ স্ত্রী নির্বাচিত 

হন এদেশেও এইবকম বিষের এয়োতী স্ত্রী 
মন্ষ্ঠানে আসেন । সাধাবণত, ছেলেমেয়ের 

বোনেদেব মধ্যেই এই এয়োতী স্ট্রীরা নিব্বা- 
চিত হন। এবেপ 13195 বলা হয়। 

এই ৮৪1এ১রা ত্বামীদেব হত ধরে সকলের 

উপ্িিতে প্রথমে গীজায় 04154০  কবে 

আসেন। 

সনশেষে কানে ভাদেৰ 19195 দের হাত 

ধারে ধীরে খিয়েব 3০সা॥ পবে সুসজ্জিত 

পারোহিতেব কাছে যায়। 

[3০50 1৮191) নির্বাচিত 

হান সাধাবণতঃ ছেলেব আপন দাদা 

তই। ইন বিযেব সময় ববের 

যাবতীয় কান্দ বম্ম করেন ফেটা আমাদের 

কব থাকেন । 

হয়ে গজায় 

লিয়েতে একজন 

হন। 

অথবা 

দেশে বধ কতবা 

এবপব পুবোন্িত অর্থ।ৎ গীজার পাদ্রী 

মশায় প্রথমে প্রার্থনা সভা শুক করেন। 

উনি প্রন যীশু খুষ্টের কাছে নব-দম্পত্তীর 

মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেন সকলে 

৯২১ 



মাফিন মুলুকে আমার অভিজ্ঞতা 

উঠে দাড়িয়ে মাথা নীচু করে পুরোহিতের 
সাথে গলা নিলিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রার্থনা 
করেন । 

এরপর পুরোহিত বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা 
করেন। উনি ছেলেকে শপথ বাক্য পাঠ 

করান। যার ভাব ও ভাষা সম্পর্ণ এক 

আমাদের বিবাহের মন্তথের মতন সেই 

'যদিদং হৃদয় তব ... .... .... হৃদয়ং মম” । 

তফাৎ শুধু সংস্কৃতির বদলে ইংরাজীতে 

বিবাহের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। এর পরই 

বিয়ের কনে বউ একই শপথ বাক্য উচ্চা- 

রণ করেন। বর ও কনে উভয়েই পশিত্র 

বাইবেল স্পর্ণ করে শপয ধাক্ায উচ্চারণ 

করেন। তারপর নব- বিবাহিত দম্পতী 

সকলের করতালি ও আনন্ত্ ডচ্চাসের মধা 

দিয়ে হাত ধরাধরি করে একটা কল দিয়ে 

সাজান গাড়ীতে গিয়ে উঠে খসেন। এ 

সময় 08702179তে ছবি তোলা হয়। তার- 

পর কিছুক্ষণ বিরতি। শপথ অনুষ্ঠান শেষ 
হবার পরই অঙ্গরী পিনিময়। 

বিরতির পর কনের বাবা 1[২০০5100101, 

বা প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। এই 

প্রীতিভোজের সমস্ত খরচের দারিত্ব মেয়ের 

বাবাই বহন করেন। তবে এই খরচাট। 

আম।দের দেশের তুলনায় কিছুই নয়। 

গীজ্ঞর এক 73552177615 এর 

প্রীতিভোজের আয়োহন করা হয়। এবং 

ওখনেই 78015 এব নানা রকম খাবার 

সাজানে। থাকে । যার যেমন ইচ্ছে খাবার 

তুলে নেন। যারা একটু খরচ করেন তারা 

(01070) এর সামনেই মাঠের মধ্যেই সামি- 

য়ানা খাটিয়ে প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। 

মধ্যেই 

এই পীতিভোজে ছেলেমেয়েদেব খুব নিকট 

আত্মীয় এবং তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু - বান্ধবীর! 
এসে থাকেন । এরা সকলেই এমন জিনিস 

উপহ।র দেন যেগুলি সদ্য বিবাহিত দম্পত"র 

সাংপারিক কাজে খুবই প্রয়োজন হয়। এর 

কারণ হেল মেয়ের বাবা এক ২৪০০১0০ 

বা প্রীতিভোজের খবচ ছাড়া আর কোন 

কিছু খরচ করণেন না। 

এমন কি মেয়ের বিয়ের গাউনটাও মেয়েকে 
ী 

নিজে খরচে কিনতে হয় অথবা সে তার 

মায়ের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। 

ছেলের ও বিয়ের ১৪1 হয় ভাড়া করে 

আনেন আর যাদের সংগতি আছ তারা 

কিনে নেন। এখানে মেয়ের বাবা ছেলেকে 

অথবা ছোলের বাবাকে যৌতুক হিসেবে একটি 

পরসাও দেবেন ন।। তবে খিয়ের শর 

ছেলের শ্বশুডমশায় ছেলেকে সব্বত ভাবে 

সাহাব ও সহযোগিতা করেন যাতে তাদের 

১২৭২ 
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মেয়ে জামাই শুখে ম্বাচ্ছন্দে ঘর কন্না করেন। 

প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গেই নব বিবাহিত দম্পতী পকলের কাছ 

থেকে দূরে চলে যান, মধুর - যাদিনা 

(17091565 107001) যাপন করতে । যদি 

বিয়ের দিনই [01865 10900 করতে যেতে 

না পাবেন তাহলে কোন 770061 আথব। 

[4100০] এ র।ত কাটান। তারপর অফিস 

থেকে ছুটি নিয়ে “নধুর যানিনী' যাপন করতে 

যান। 

( মধু চন্দ্রিমা ) 

বিয়ের একট! বিশেষ অঙ্গ । এ দেশের 

'ুলে মেয়েরা পরম্পর ভালিবাসাথ পরই 

মখন বিয়ের দিন স্থির কবেন তাব আগেই 

কথায় 170106% 

এই [70265 10012 

[0001 করতে যাব গিক 

ণ7?র ০শেন। 

যাদেব একটু পয়সা আছে ত'রা +921- 
1009" ( একটি বৃটিশ শ।সিত ) দ্বীপে চলে 

॥ন। আর যারা সাধারণ মধ্য- বিত্ত 

ততবা ঢ101019285 অথবা 070740199তে যান 

স”্প্ণ প্রাকৃতিক নৈসর্গের মধ্যই তারা “মধু- 

চশমা যাপন করেন। এই [নু9706% 

যেখানেই হোক ন৷ 

হাজার ডলারের খয়চ। 

সম্পূর্ণ বিবাহিত ন্বানী - স্্ীদেরই বইতে হ:ব। 

[07 ১02 কেন বেশ 

কষেক এই খরচ 

সেই জন্য বিয়ের আগে ভাবী স্বামী ও 

স্লীরা, রাত দিন “[01565 10017” এর খরচ 

তোলার জন্য খাটে। 

এই সময় ছেলে মেয়েদের 00৮০1 11706 

কজ করার আগ্রহাতিশয্য দেখে আমাদের 

সত্যিই হাসি পায়। 

ভে.ব ছিলাম এই পরি- 

চ্ছ,দব মধ্যেহ “নাফিন মুলুক আমার অভি চ্তা” 

শীষক ধারাবাহিক রচনাটি শেষ করে দেব। 

কিন্তু তা হোল এ দেশে আরও 

একটা ককণ মভিজ্ঞত।ব কাহিনী না লেখা 

হলে আমাব মনে একটা ক্ষোভ থেকে 

যবে । 

মিতা ভাইবোন, 

না| 

এটা (হাল বৃদ্ধ- ধর্ধাদেব ককণ নিঃসঙ্গ 

জীবন এব, ঠত'দব মুত্া ও মুভ্াব পব 

তণদেব মহাসনাবোহে পাবলোৌকিক ক্রিয়া ইতা- 

দিব কাহিন"। 1৮7 00811 1০991005 আমাদের 

1,101 (100 এব একজন সভোর মুতাব পর 

তব দেহ সংকাবেব অন্ুষ্ঠানেব সময় জামাকে 

নিয়ে উপন্থত ছিলেন। 

এখানে উপস্থিত থেকে আমি যে অভি- 

চ্ভতা সঞ্চয় কুবি আগামী লিপিমিতাব কোন 

একটা সংখ্যার অ'পন'দেবকে বিস্তাবিত ঘটন' 

জানাব। 

১২০) 



মে রণ টার্ন 
[চি 1111111| 

॥ 
চি 

০ 

_-ছ।জিফ্ শনা। 

১৮৯) নমিতা ঘোষাল, মুশিদাবাদ __ স্্টি কবে আবার দগ্ধ চামডায় এব বস 

শামবা অনেকেই কম বেশী পান খেষে ল্িগ্ধতা নিযে আসে। 

থ।কি। এই পানেব দোষ গুণ সম্বন্ধে কিছু 

জানালে বিশেষ উপকৃত হব। ৫) এব পাতাব বস মুখেব জড় ৭ 

অকচি দূৰ কবে, আবাব এই পানের বণ. 

উ;__ এন্ট বলকাবক যেননি বলহানিকৰও বাসি হলে ঠিক এই গুলিই বাডিযে “দ+ 

তেমনি, অআবশা ক্ষেত্র বিশেষে । 

১) নবপত্রে শ্রেক্স। বৃদ্ধি কবে” পুবাতিন খাওযাব পব একটি কবে পান এ. | 

পাত্রে শরিয়া দূৰ কাবে। মুখে যে লালা নিত হয তাই হয হজ 4? 

সহ'যক্, কিন্তু আব একটি তন্শিহিত «ও 

২) পবিশিত ব্যবহারে পবিপ'ক শক্তি, এব আছে যেন্ট প্রানীর নাডার হাঃ 

যেমন বুদ্ধি কবে অপপাধহাবে (তখনি আবাব প্রলারনণ শক্তি বাটিযে দেয়। 

অজান বৃদ্ধি কবে। 

৩) পাতাব বস ইশ্ডিব শঞ্জিব বল দান দাস্তর মাড়ির দুষিত ক্ষতে পুজ চ** 

কবে কিন্ক শিবা খেলে (বোৌঢা সন্ত প্রধান থাকলে পানের রসেব সম্থে অল্প জল শি'ত এ 

শিবা ) ইন্দ্রিযেব বলহানিও কবে। কুলকুচি করলে ওখানে মাব পূ ত7ম * 

ক্রমশঃ এই ক্ষত এ্ুকিধে যায়। 

৪) শবীবেব চানডায এব বস দাহ পুবানো দাদ বা চাপড় চুলকানি 

লিপি--১৫--২ ১১৪ 



চতুষ্পাটির চত্বরে 

পানের 'রস ঘলে দিলে কয়েক দিনেই ও 

ভাবটা চলে যায়। কানের পুঁঙ্জে এর রস 

গরম করে" ছুই এক ফেটা কানে দেওয়ার 
বিধি দেশরগায়ে তো আছেই। হাতে পায়ে 

হাজায় পানের রস অল্প গরম করে রাত্রে 
লাগিয়ে দিয়ে রাখুন, উপশম হবে 

১৯০) নিরাপদ মুখোপাধায়, পানা __ 

ভারতের স্বাধীনতা দিবস কোন সাল 

থেকে পালিত হতে শুরু হয় এবং কংগ্রেসের 

কোন্ অধিবেশনে তা প্রস্তাবরূপে অনুমোদিত 

হয় ? 

১৯২৯ স্্রীষ্টান্দেরে ৩১শে ডিসেম্বর 

জওহরলাল নলেহেরুর সভানেতৃতে 

লাহোর কংশ্রেসের যে অধিবেশন হয়ঃ সেই 

সভায় মহাস্বা গান্ধী “২৬শে জানুয়ারী 

স্বাধীনতা দ্বিবমরূপে সারা ভারতে পালিত 

হোক” 7 এই প্রস্তাব অন্বমোদন করিয়ে 

নেন এবং ১৯৩০ খ্ুষ্টাজের ২৬শে জানুয়রী 

সারা ভারতে এ ম্বাধীনতা দিবস প্রথন 

পালিত হয় এবং এখনো তা 

আপসছে। 

উঠ -- 

পণ্ডিত 

১৯১) জীবন হালদার, মালদহ --- 

কবে থেকে কোলকাতার আকাশবাণতে - 

পালিত হয়ে 

“মহিষ মর্দিনী” স্ীহূর্গী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়? 

উঃ -_ খৃষ্টাকের মহা-ষ্ঠীর দিন 
থেকে কোলকাতার আকাশবাণীতে “মহিষ - 

মর্দিনী শ্ত্রীছর্গ” অনুষ্ঠানটি প্রথম শুরু হয়। 

১৯১৩৩ 

এরপর থেকে প্রতি বতলর মহালয়ার 

দিন উল্লিখিত শন্ষ্ঠানটি বেতারে নিয়মিত 

হয়ে আসছে । আরস্তের দিন থেকে বর্তব- 

মান কাল পধন্ত স্ুঅধরের কম 

আসছেন শ্রীবীরেজ্্র কৃষ্ণ ভদ্রে। 

করে 

১৯১) র্লাধানী দেবী, বারাণলী -- 

সাময়িকী পত্রিকার প্রথম বাঙ্গালী মহিলা 

সম্পাদক কে ছিলেন? পত্রিকাটির নাম কি 
ছিল এবং কোন সালে প্রকাশিত হয়? 

উঠ -- সাময়িক পত্রিকার প্রথম বাঙ্গাল 
মহিল! সম্পাদক ছিলেন থাকমণি দেবী । 

পত্রিকাটির নাম ছিলো বিঙ্গবাসী' এবং প্রকা- 

শিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাবে। 

১২৫ 



( পূর্ব্ব 

কালের মহাসাগৰ থেকে স্মবণ যোগ্য 

কিছু রত্ব আহরণ কবে মিতা ভাই বোনদের 

হতৈ উপহার দেধার চেষ্টা করছি। আমার 

আহরণে কিছুট। গ্রলোমেজ্ে! সংগ্রহ থাকবে। 

পাঠক - পাঠিকারা সেগুলো তাদের সঞ্চয়ের 

যাছুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে 

রাখতে চেষ্টা করবেন। 

খরা জুন? ১৯৭২ খুঃ অং -- 

স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ ( 542796] 
[95100 00167108০) ডিভনশ্ায়ারের ওটা- 

রীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিত| ছিলেন এক 
গীজ্ার পুবোহিত। ইনি পিতার ত্রয়োদশ 
সম্ভন। শৈশব থেকেই এর দেহ রুগ্ন 

হয়ে পড়ে। 

নয় বৎসর বয়সে একবার কোন কারণ 

বশত: তার ভাইয়ের সঙ্ে ভীষণ কলহ 

হয় এবং তিনি সারা রাত বাড়ির বাইরে 

দারুন ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির মধ্যে রাত কাটান। 

এর ফলে তিনি আজীবন বাতে ভোগেন 

'প্লচনা করেন। 

গ্রকাশিতের পর) 

এবং ব্যথা হবণের জনা লআাফিং ধয়েন। 

দশ বৎসর বয়সে তিনি স্বলে ভি হন 

আট বৎসর তিনি নিয়মিত পাঠ গ্রহণ 

ছোট বয়স থেকেই আরব্য উপন্যাস 

উপকথ। প্রস্ৃতি 

এবং 

করেন। 

এবং বিভিন্ন দেশের বশকথ। 

পন্ডাতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। 
্ং 

[05705 06 002 /৯101617)6 

119171)67) 18101571217817 প্রস্তৃতি বিখ্যাত 

কবিতাগুলি তারই রচিত। চালস ল্যান, 

ওয়াড সওয়ার্থ, সাদ প্রমুখ মণীধীগণ তার 

অন্তবঙ্গবন্ধু ছিলেন। ১৮৪ খঃ ইনি ইহো- 

লোক ত্যাগ করেন। 

06 

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮০৩ খ.ঃ অঃ -_- 

বিখ্যাত কৰি ওয়াডসওয়ার্থ /তার খু 

বিখ্যাত কবিতা “দি সলিটারি রীপার” 

এই সময় তিনি গ্ঠার ভগ্নি 

ডোরোথি ও বন্ধু কোলরিঞ্জকে নিয়ে ক্ষট- 
ল্যাণড পরিভ্রমণ করছিলেন। উষ্জিখিত কার্ঘিতাটি 

১২৬ 



স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয় 

১৮০৭ খ 5815/9565 050106) 65- নি। পুরে পিকাসে! মান্রিদে বাস করতেন, 
525 05:91 সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো স্পেন অধিকার করার পর 

হয়। তিনি ভার একনায়কত্থে বিরক্ত হয়ে স্পেন 
ত্যাগ করে কণান্সের দক্ষিণ প্রান্তে এসে 

৫ই অক্টোবর ১৮৮১ খঃ অং -- বসবাস স্বর করেন। এখানেই তিনি ৮ই 
এপ্রিল ১৯৭৩ সালে ৯১ বংসর বয়সে 

পরলোক গমন করেন। তিনি একজন খাটি 
কমুনিষ্ট ছিলেন। 

প্রসিদ্ধ ম্পানিশ, চিত্রশিল্পী পিকাসে! জন্ম 

গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর 

সবচেয়ে বড় বিপ্লবী ও বিতফিত শিল্পী । 

'পিকাসো চিত্রশিলে কিউবিক ধাবার প্রবর্তক। ৩রা অক্টোবব ১৯৫৭ খঃ অঃ-- 
এব পিতাও ছিলেন একজন বড় শিল্পী। 

কলকাতার মাকাশবাণী থেকে “বিবিধ 

পিকাসো মাত্র চৌদ্দ বসব বয়সে দ্রুত ভাবতা' অনুষ্ঠানটি প্রথম স্তর হয়। 
অথচ সুন্দর চির আকার দক্ষতা দেখে 

তরু” পিতা বং তুলি তাকে একেবারে দিয়ে 8255 
« এবং জীবনে আর তিনি ছবি আকেন 

শোন আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিকদ্ধে ডাকছি না। যদি কারো মাতৃ 
*মির প্রতি টান থাকে, যদ্দি কাবো স্বধর্মেৰ প্রতি সম্মানের জ্ঞাম থাকে, যদি কেউ 
স্বধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে মে এ:দা। সে একাই এক'শ। 
ক্ষীণ সন্কর, দ্বিজ সন্দিষি ব্যক্তিকে আমি চাই না। 

--- দ্বিজেজ্্রলাল 

সংগ্রাহক £- ৬৯ ৯ এম, আর, রাষ 
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বাধষিক ধাধা প্রতিযোগিতার পরিবতে 

এবার থেকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য এই 

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হল। এই 

প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার আছে। প্রথম 
পুবস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ 
ট।ক1। 

একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার 

লাভে সমর্থ হন তবে লটারীর সাহায্যে 

একজনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া 

হবে। অবশ্য সফল প্রতিযোগীদের নাম 

লিপিশিতায় প্রকাশ করা হবে। 

নিয়লিখিত ধাধাগুলির উত্তর ২০শে অভ্রাণ 

১০৮১ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌছান 
চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাধা 

পাঠাতে অন্ররোধ জানাচ্ছি । 

লিপি-- ১৫--২ ১২৮ 

কি দেখলাম বল দেখি 

শ্যামঙ্গ! দীঘির পঁকে 

গলা আছে তলা নই 

লোকের সাথে হাটে 

পেট আছে ভরা নয় 

বাশে দেহ গড়া 

বলতে তুমি পাববে ঠিকই 

নয় কো বেশী কড়া। 

বি ৬২৩৩ অবনী ভুষণ 

চারি বর্ণে নাম 

ব্যবসায়ের প্রাণ 

অভিজ্ঞ হব আমি 

যদি না কর আপন। 

তৃতীয় বর্ণ কেটে দেখে। 
বিশ্বব্যাপী আমার অবদান। 

৭ ৮২ অনিতাভ নাগ | 

মোর 



মজার ধাধা 

কাজের মাঝে বলতে গিয়ে 

গল্পের শেষ রইল বাকী 

কীসের কথ। বলছি আনি 

পার কিনা দেখি। 

৩। 

বি ৫৭৬০ জ্ঞারেন্্র নাথ রায় 

৪। সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস 

মারে ছুলে পুত্র মরে, একি সববনাশ 

এখন রাক্ষুলী মাতা কতু দেখি নাই 
পুত্রযদি কোলে যায় অনি ধরে খায়। 

বি ৬১৫৭ ন্ুখবয় কুণ্ড 

৫। চার পায়ে দাড়ায়ে 

হাতে হাত ঘষে 

বাণী বাজায় বৌও বৌও 

ধরতে গেলে দেয় ভে 

কল্পনা কি করছি 

বল দেখি সখ । 

৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রত্তী 

লিপিনিতার ১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 
র ধ'ধাথলর উত্তর এইরূপ :-- 

- নৌকা, ২) আনারস, ৩) গাভাস্কার 
খন এিপেনার তখন সে সোলকারের ওুথম 

বলে একটা চার মারল। তার পরের 

বলে. সে তিনটে প্লান নিপ। তার মধ্যে 

একটা সর্ট রাণ হল। অতএব গাভাস্কারের 

রান সংখ্যা হল ছয়। এর পরের বলে 

মোকাবিলা করল পারকার একটা ছয় মেরে। 
৭) কোলপগর, ৫) মিতালি। 

মাত্র একজন মিতার ঠিক 

নবকুমার হাল্দার। 

পাচটি উন্তর 

হয়েছে - ৭৩৭৫ 

চারটি উত্তব দিয়েছেন £-- 

বি ৫৭৬০ ৬৭৮৩ 

সিক্কা দাশ 1) 

চহানেন্্র নাথ রায়, 

তিনটি উত্বব দিয়েছেন £- 

গীতা ( দিনহা ) 

৭১৮২ 
ণি ৩০১৮ ডাঃ দাস 

চগিকা প্রপদ ঘোষাল, 

অমিতাভ নাগ, ৭৩৪৯ রত্বা রায়। ৭৪৩২ 

যুদুল কুমার বনু, বি ৭৭১৬ বিশ্ববন্থ দাস, 

৭৩৭ পাতি পাবন প্রামাণিক, ৭৬৬৬ 

দেবাশীষ মজুমদার, ৭৬৮০ নিত্য'নন্দ সাউ, 

৭৭১৫ আলপনা চট্োপাধ্যায়। 

৬৬৯৯ 

ছুটি উত্তর দিয়েছেন £- 

৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য, বি ৬৪৭২ প্রদ্দীপ 



মজার ধাধ! 

দাস ও ৭৬২৮ দিলীপ কুমার রায় 

এই প্রতিবোগিতায় ৭৫ জন মিতা অংশ 

গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম স্থান 

অধিকার করেছেন ৭৩৪৫ নবকুমার হালদ।র 

ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৭৮৩ 

স্ি্ধা দাশগুপ্ত ও বি ৫৪৬০ জ্ঞানেজ্জ নাথ 

রায়। তবে ছজ্জনের মধ্যে লটারীর সাহাষ্য 

নেওয়া হয়। তাতে প্রথম জন পুরস্কার 

লাভে সমর্থ হয়। 

১৫শ বর্ষ ১ম লংখ্যায় প্রকাশিত অন্ুমানল 

প্রতিযোগিতা ফল ঘোষণ। 

অন্ুমানস প্রতিযোগিতার আটটি প্রশ্বের 

উত্তর নীচে দেওয়া হল । 

১। চন্দ্রদ্বীপ 

২। ১৯৪০ খষ্টান্ে ভি, কে, জোওরিস.- 

কিন আবিষ্কার করেন। 

ও৩। লর্ড কর্ণওয়ালিশ 

৪। ১৮৪১ খষ্টাব্দ ইংল্যাণ্ডের রাগবী স্কুলে 

খেলাটি প্রথম চালু হয়। 

৫। বুদ্ধদেব বন্থুর 

৬। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬ খ্ষ্টাকে 

৭। আসল নাম এরিকওথেস ছিল। 

৮। কবি সেক্সপীয়র ও বিজ্ঞানী গ্যালি- 

লিও । 

এই প্রদ্তিষে'গিতায় ৫০ মিতা 

অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম 

স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৪৬০ 

নাথ দ্বিতীয় স্যাম 

করেছেন ৭৭৭৩ সেখ রেয়াজুল হক। 

সংখ্যায় অমন্ুমানস প্রতিযোগিতার প্রশ্নাবলা 

প্রকাশ করা হবে। 

ভান 

ভা নেজ্দু” 

রায় এবং অধিকাৰ 

পরবতী 

১৩৩ 



মাকিণ থেকে বিজয়ার চিঠি 

আঞ্জ চিঠির শুরুতেই সঙ্কের মিতা -ভাই- 
বোনদের প্রত্যেককে শুভ *“বিজয়ার আন্তরিক গ্রতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শ্িদূর মাফিন মু্ুক থেকে। আপনারা যখন এই চিঠি পড়বেন তখন বাঙালীর সববশ্রেষ্ঠ উৎসব ছ্গাপূজা শেষ হয়েছে। “লক্্মীপূজা, ৬কালী পুজা, ভাইফেটা, জগন্ধাত্রী পুজা সুসম্পন্ন ইয়েছে। চারিদিকে অভাব - অনটনের মাঝ- খন এবং নিতানৈমিত্বিক জিনিষপত্রের আকাশছেো য়া দামের জনা উদ্ভূত পবিস্থিতিব মধোও পুজার কটা দিন নিশ্চয়ই আনন্দে কাটিয়েছেন । 

ইতিমধ্যে আপনারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে বস্টনে ঘর্গা- 
পুজা খুব ধুমধাম করে সুসম্পন্ন, হয়েছে। 
এবার বস্টনের শারদীয়া পুজার বিবরণী 
শুনন। 

এখানকার বাঙালী সমাজের সাংস্কৃতিক 
হঙানের গোড়াপত্তন হয় বেশ কিছুদিন 
দাগেই | সরস্বতী পুজা দিয়ে এ বছরের 

৭৫৫৩ প্রীমতী রত দে 

উৎসব শুরু হ্য। তারপর ৮ই জুলাই এক ন্দব প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্নষ্টিত হয় সম্মিলত “বনভোজন, উৎসব। এর পরই ' প্রবাসী” বস্্টন থেকে ২৫ মাইল দূরে ৪1092 ( ওয়ালথামের ) ডু, বু ০. 
4৯ [২০০65৪001) 71911 - এ শারদীয়া তর্গা পৎক্ার আয়োজন করেন। 78£০0: ৩০০- 1205 ০06 ০৮ 77751200 ও স্বেচ্ছায় প্রবাসী কতৃক পরিচালিত এই ইর্গোংসব- এ সম্পূর্ণ সার্থক রূপদান করতে সাহায্য করেন । 

এক কথায় বলতে গেলে বস্টন এবং তার আশে - পাশের প্রায সমস্ত বাঙালীই এই উৎসবে অংশ গ্রহণ কবে একে সাফলা- মণ্ডিত কবেছে। 

প্রতিমা ও আহন্ুষক্ষিক জিনিবপত্র কলকাতা থেকে বিমানযোগে আনা হয়। নির্দিষ্ট দিনের পরিবতে কিন্ত পধ্জা শুরু হয় শুক্রবার, ৫ই অক্টোবর 

দিনক্ষণ অনুযায়ী উৎসবের মৃচনা সম্ভব 



মাঞফ্কিণ থেকে বিজয়ার চিঠি 

হল না। বহুদিনের সঞ্চিত আশা! পুরণ 

হতে চলেছে এ বছরে। সপ্তাহ শেষের 
নিশ্চিন্ত অবসরই যদি না পাওয়া গেলো, 
তাহলে দূর - দূরাস্ত থেকে সকলে আসবেই 

বা কি করে আর অন্ুষ্ঠানই বা সম্ভব 
হবে কি করে? এখানে তো একটা সম্প্ণ 
দিন দুরের কথা, এক ঘন্টা সবেতন ছুটি 
অনেকেরই কপালে জোটে না। তাই এক 

রকম অনিচ্ভছাতেই করতে হল এই নিরম 

তনু । 

দিনঃ ৫ই অক্টোবর শুক যষ্ঠী 

পুজা সুসম্পন্ন করেন বীরেশ্বর 

সরোজ সান্যাল ও হিমাংশু 

পুজার পর প্রসাদ বিতরণ করা 

হয়। এরপর অনুষ্ঠান মঞ্চেই সত্যজিৎ রায়ের 
তথ্যচিত্র “রবীন্দ্রনাথ দেখানো হথ। এন 

বস্টন এবং তার আশ - পাশের অনেক 

বাঙালীই এসেছিলেন উৎসব প্রত্যক্ষ করতে। 

প্রথম 

পি রং জা । 

চক্রবতী, 

ভট্টাচাধ্য। 

শনিবার, ৬ই অক্টোবর, সকল থেকেই 

সপ্তনী ও অগ্রনী পহজ্ঞা শুক হয়। পুরো- 

হিতের ভূমিকায় ছিলেন বীরেশ্বর চক্রবতণ, 
মণি শন্মা এবং হিমাংশু ভট্রাচার্যা। এদিন 

এর। সকাল থেকে সন্ধা! পধ্যন্ত ম্যারাথন 

রেসের মতন একটানা পঞ্। করে যান। 

অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বহু দর থেকে 

লিপি--১৫--২ 

বাঙালীরা এসেছিলেন । বৃহত্তর বস.টনের 

বাঙালীরা ছাড়াও 1২1১0992 1১18150, ০ 

17217019518116, [721660910 - এইসব বিজ 

77519150 528065 থেকেও সকলে জমায়েত 

হয়েছিলেন । এছাড়া এসেছিলেন স্থানীয় 

£৯177615081) এবং বন অ-বাঙালী ভারতীয় । 

সকালে পুজা শেষ হল। সকলে পুষ্পা- 

পুলি দেবার জন্য ব্যস্ত। পঃজারী বিরেশ্বর 

চক্রবতী এবং মণি শম। সকলেই ন্ুশ্জ্খলভাবে 

দেবার ব্যবস্থা করেন। এরপর 

সফলকে পপ্তমী পুজার প্রসাদ বিতরণ করা 

হয় 

এবার অষ্টমী পুজা শুর, হয় এবং সন্ধা 

পর্বন্ত অনুষ্ঠান চলে। অষ্টমী পুজার পুভ। 
মণ্ডপে প্রচণ্ড ভীড় হয়। কিন্তু দশনাথাঁবা 

সকলেই ন্ুশৃ্খল ছিলেন। অনুষ্ঠানে আগত 

প্রত্োককেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ। 

দিয়ে এদি:নর উৎসব শেষ হল। 

রবিবার সকল বেলাই নবমী প5' 

শুর, হয়। পুরোহিত ছিলেন বীরেশ্ব 

চক্রবর্তী) মণি শর্মা হিনাংশ, ভট্রভাষ। 

পুজার পর সকলেই পুস্পাঞ্জলি দেন। সে- 

দিন বসটন এবং তার চারপাশের ছড়িযে 
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মাফ্কিণ থেকে বিজয়।র চিঠি 

পড়া বাঙালী ছাড়াও বু অবাঙালী পুষ্পা- জলি প্রদান করেন । তারপর প্রসাদ বিত- রণ করা হয়। 

প্রসাদ বিতরণের পর দশমী - তিথির বিছিত অনুষ্ঠানগুলি বিসজন, দর্পনে দেখা, প্রতিমাকে মিটি খাওয়।নো __ ইত্া।দি বিভিন্ন ক্রিয়া - কম চঙ্গতে লাগলো । সদ্কে সকলেই শেষ হয়ে আসা উৎসবের মধুর অথচ বিষ মুহত'গুলিকে প্রাণ দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। মেয়েদের সি"ছুর খেলা দেখতে দেখতে হোরি খেলায় রূপা- স্তরিত হল। আর ছেলেদের কোলা - কুলির সঙ্গ সঙ্গে চলতে লাগল বিপুল আ'নন্দধ্বনি। ধা 

সে 

এই ভাবেই শেষ হয়ে গেল এখানকার 

অভিনয়ে, গান বাজনায় উংসাহী ও ডাকযোগে ৩ মাসে ট্যানজিষ্টার 
সংঘের অবধায়কন্বে যোগাযোগ করুন। 

তৈরী করিতে ইচ্ছুক নিতার। 

ভ্রমণে ইচ্ছুক এবং 
সজ্ষের অবধায়কত্ধে চিঠি লিখুন। 

শর ৯৮৮১৯০০০০৪৪৪৪৫৪৪৭৮৪১ ০০৬5 ১০ 

শত তি তত তপতি এ
 

ইংরাজীতে কথো পকথন শিখিতে, 

উৎসব । অবশ্য শেষ হল বলা চলৈ না কারণ শেষের রেশ __ “বিজয়া সম্মিলনী” এখনও বাকী। তাকে প্রাণ দেবার জন্য মধ্যে চল কয়েক দিনের বিরতি। 

ত!রপর ২০শে অক্টোবর 28276517305 01081 এর [২০০1621101) 511এ »বিজয়! সম্মিলনীর আয়োজন করা হল। খাওয়া দাওয়া গল্প- গুভব আর ছোট্ট অথচ সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রেশটুকুও শেষ হয়ে গেল এবারের মতন। 

বিঃদ্রঃ ১৯৭৩ সালের অনুষ্ঠানের 
বিবরণ। 

রেডিও 

আর, বন্ধন ( ৭৭৯৬ ) 
লিখিভে উৎসাহী মিতারা 

আর. বদ্ধন ( ৭৭৯৬ ) 



কন্কি অবতার 

শিষা £ (গুরুকে উদ্দেশ্য করিয়া ) প্রভু, 
কলিযুগের লক্ষণ কি? 

গুরু £ বৎস, লক্ষ্মণ তিন প্রকারের 
কোন লক্ষণের কথ জিঙ্গাসা করিতেছ? 

তুমি 

শিষ্য £ প্রন্থ* তিন প্রকারের লক্ষণ কি 
কি জানিলে আমার প্রশ্বের সুবিধা হইবে। 

গুরু £ তথাস্ত, প্রথম লক্ষ্মণ রামের ছোট 
ভাই, দ্বিভীয় লক্ষ্মণ পরিচয়ের চিন, আর"'” *" | 

শিষ্য £ (গুরুকে বাধা দিয়া) আমি দ্বি- 
তীয় লক্ষণের কথা জিঙ্গাসা করিতেছি । 

গুর, £ জয়গুরু! কলিষুগের লক্ষণ -_ 
মান্ষের আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদ। 

শিষ্য £ যথা? 

গুর, £ যথা, -_ কলিযুগে মেয়েরা ছেলে- 
দের মত আচরণ করিবে । আবার ছেলেরা 
মেয়েদের ন্যায় আচরণ করিবে । ষেয়েরা 
ছেলেদের ন্যায় চক্রা বকা জামা কাপড় 
পরিধান করিবে। বৃদ্ধরা শিশুর ন্যায় আচরণ 
করিবে । শিশুর! বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ করিবে। 
ও মানুষ পশুর ন্যায় আচরণ করিবে। 

শিষ্য £ এই লক্ষণ অনুসারে কি বতর্সানে 

৭৭২৯ -_ ভবতোষ ভটাচার্ধ 

আমাদের দেশে কলিষুগের আবির্ভাব হইয়াছে 

গুর,দেব? 

গুর, £ বিলক্ষণ। তুমি কি অবতারের 

প্রাদুর্ভাব লক্ষা করিতেছ না? 

শিষ্য £ প্রাহ্রভাব! উহা কি প্রকার 

গুর,দেব? 

গুর, ; উহা"? উহা যেমন দেখ, মেয়েরা 
তাহাদের লম্বা চুল কাটিয়া পুরষদের মত 
বাবরী ও কদম ছাট করিতেছে। ফল 
প্যান্ট ও লুঙ্গি পরিধান পরিধান করিতেছে &, 
শালীনতা ও লজ্জা সব ত্যাগ করিয়াছে। 
আর পুরুষের! মেয়েদের মত লন্বা লম্বা চুল 
রাখিতেছে। 

চোখে কাজল লাগাইতেছে। নখে নেল 

পালিশ লাগাইতেছে। লাল, নীল, সবুজ 

হলুদ নানা রংয়ের চকরা. বকরা জামা 

কাপড় পরিধান করিয়া নাকি ন।কি কথা 

ৰলিতেছে । 

শিষ্য £: আপনার কথা সতা বলিয়াই মনে 

হইতেছে । তবে বিন্দুমাত্র সন্দেহে আছে। 
গুর, ; কি সেই সম্মে বংস? 

শিষ্য ; তবে কল.কি অবতারের আধির্ভাব 
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কন্কি অবতার 

হওয়া উচিৎ ছিল। 

গুর, ২ গ্ষে বলে তিনি আবিভূভ হন 

নাই? তিনিও আবিভূতি হইয়াছেন । 
শিধা $ কবে কোথায়? 

গুর, ;£ (মহ হাস্য করিয়া) কেন হরে 

কষ্চ হরে রাম নামক হিট ছবি দেখ ন'ই? 

শিষ্য ; আপনার কুপায় উহা দেখিয়াছি 

প্রভু। কিন্তু উহাতে শচবতার কোথায়? 

“খানে তো হিন্দি ছবির নায়ক আছে নাম়িক। 

হছে] 

গুরু ৫ কেন? পুবেই তো এক অব- 
ত”বর পবিচয় দিয়াছি। বতমান কালে 

ছানি নায়ক নয়িকারাই তো আর এক 

'শ্রেছ অবতার । বিশেষতঃ হিন্দি ছবির (কর 

জোড়ে প্রণম করিলৈম )1 
দেখ নাই -- নায়ক ছোট ফলিকায় কি 

প্রকার দম দিতেছেন এবং গান করিতেছেন -- 

“দম মারে! দম | ইহাতেই কি প্রমাণ হয় 
না যে কলকে হাতে কলি অবতার 
আনিয়াছেন? তাহার কল.কির মাহাত্মের কথ! 

সার দেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছে। 

শিষ্য £ আমার অচ্ভানতা ক্ষমা কর ,ন 

প্রন । 

গুব, £ হিং-টিং-ছট্, | (হাতের ছোট্ট 

কলিকাটিতে একটি দন দিয়া গুর. চিৎ হইয়া 

শুইয। পড়িলেন। ) 

চলমান বৃত্ত 

ভাঙ্গোলাগা! ও ভালবাসা এ ছুটো! কথার 
ধে কেন পার্থক্য দেখুক বা না দেখুক 

স্ধ আমি দেখি। শ্রাবন্তীকে সতাকারেৰ 

ন- প্রাণ গিয়ে ভালোবাসতাম বলেই আজকে 
ণাব এই মানসিক চাঞ্চল্য এবং এই কাহিনী 

হঠাৎ শ্রাবন্তীকে 

আমি 

-- বি ৬৭৫০ প্রভাষ কুমাব শী। 

আবন্ত কবছি এই কহিনীরই শেষ থেকে । 

অফিসে যাওয়ার পথে 

কিন্ত সত্যই কি 

আগের পরিচিত 

সেদিন চৌবঙ্গ'র 

“দখলাম। 

বিগত দশ বৎসর 



চলমান বৃত্ত 

আাবস্ভীকে দেখলাম। খেশপা এবং ওর সাধারণ বেশবাত্দে ওকে 

দেখে সতাই আমি অবাক হই। দশ বৎসর 

প্রাইভেট কারটা কয়েক দিন গ্যারেজে আগেকার ঝকঝকে ইস্পাতের গৌরাঙ্গী তন্বী 

থাকার জন্য ট্যাকিতে করে অফিস যাতা- শ্রাবস্তীর চেহারা ও বেশবাসের সাথে আজ- 

য়াত করছি। এ দিন রাস্তায় কোন ট্যাক্সি কের দেখা শ্রাবস্তীকে আমি মিলাতে পারছি 

না পেয়ে বাধ্য হয়েই আমি একটা চলতি না। তথাপি আমি ওকে প্রথম দেখাতেই 

বাসে উঠে পড়ি। বাসে প্রচণ্ড ভীড়। চিনলাম কি ভাবে সেইটাই ভেবে আমি 

কোন রকমে পাদনিতে পা রেখে চলেছি । অশশ্চ্য হই। আমার অবচেতন মন কি 
দীর্ঘ বংসর ধরে এখন৪ শ্রাবন্তীর কথ। 

ঠা পিছন কফিবে তাকাতেই সামনেব চিস্ত। কবে চলেছে। কিম্বা অমি কি সত।ই 

লেডিস সিটে বসা মেয়েটির সাথে আমার শ্রাবন্তীকে ভালোবাসার মতো ভলবাঙতাম 

দৃষ্টি বিনিময় হলো। মৃহ্র্তের মধ্যে আমার এবং এখনও ভালোবাস _ 

স্াায়ুগুলো তীব্রভাবে আন্দোকিত হয়ে গেল। 
_- জনি না? 

এ সামনের লেডিস সীটের মেয়েটি শ্রাবস্তী 

পেন। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে ও'র। এখন আমার ব্যক্তিগত ও সাংসাবিক 

আমি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের জীবনে প্রাচুষ্যের ছোয়া। এখনকার শ-বস্তী- 
মনকে সাস্বনা দিই - দশ বতমর আগেকার কে দেখে আমিতো “সেদিন'কার অপমানেৰ 

রোগা, লাজুক, মুখচোরা শোভন ও আজকের জ্বালা মিটাতে পারি। কিন্ত শাবস্তীকে দেখ' 

এই ন্ট, বুট, টাই আর সানগ্রাসে ঢাকা অবধি আমি মনে একটা স্পষ্ট বেদন ব 

শোভন, - এ ছুয়ের মধ্যে কেনই মিল জ্বালা অনুভব করছি। বাসে তীব্র ভা 

খুঁজে পাবে না আাবস্তী। এবং তার চেয়েও প্রচণ্ড গরমেব হাত থেক 

রেহাই পাওয়ার জন্য নিদিষ্ট পেজের আতোহ, 

কিন্তু কৌতুহলেব ঝড় থার্মাতে আবার নামতে বাধ্য হই। রাস্তায় কোন প্রক।ব 

পিছন ফিরে তাকালাম । তখন শ্রাবন্তী একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ীতে ফিরে যা 
রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। শোবার ঘরে দেখে নিই কনক ঘুশিথে: 

কি- না। নতুবা অসময়ে বাড়ীতে দেখে 

শ্রাবন্তীব ঘারেব উপর লুটিয়ে পড়া শীর্ণ হাজার প্রশ্্ের ঝড় তুপগবে। নিশ্চিন্ত মূল 

লিপি--১৫--২ ১৩৬ 



চলমান বৃত্ত 

নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করি। 

কিন্তু আমি মনকে এখনও শান্ত করতে 

পারছি না। অস্থির হাত্তে আলমারির ম্যাগা- 

জিনগুলোর মধ্যে খুঁজতে থাকি আমি যা 
চাই। একটু বাদেই পাই পুরানো বিবর্ণ - 

প্রায় "সেই' ম্যাগাজিনটি । দশ বংলর আগেকার 

কলেজ ম্যাগাজিন । কয়েকটা পাতা! উল্ট।তেই 

চোখে পড়ে কলেজ ইউনিয়নের সমবেত 

ছবিতে বসে থাক! দশ বৎসর আগেকার 

ম্যাগাজিন সম্পার্দিকা শ্রাবন্তী সেনের ছবি । 

অপলক দৃষ্টিতে শ-াবস্তীর ছবিখানার দিকে 

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখের 

সামনে একের পর এক এক করে সেই 

গ্পা বংপর আগেকার আনন্দোচ্ছল দিনগুলোর 

কথা ছবির মতো ফুটে উঠতে থাকে। 

কলেজের আমি তখন তৃতীয় বধের 

অর্থনীতির ছাত্র। শলাবন্তীত এ কলেজে 

ভতীয় বর্ষের সাহিত্যেব ছাত্রী হিসাবে ভপ্তি 

হয়। আমার বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল না 

থাকার জনা আমি প্রত্যহ বাড়ী থেকে 

সাইকেলে কলেজে আসতাম । চোখে ভবিষ্যতের 

ছবি নিয়ে 'কাটিয়ে দিয়েছিলাম কলেজের 

দু'টো বৎসর । তৃতীয় বছরে শ.বস্তীর উপস্থিতি 

আমার মনে তুললো ওকে পাওয়ার ঢেট। 

সেই ঢেউ'এ আমি সত্যই নিজেকে হারিয়ে 

“ফলেছিলাম। 

লিপি-”১৫--২ 

শ্রাবন্তীর বাবা অনিলেন্দ্ সেন আলিপুর 

থেকে বদলি হয়ে এ শহরে এসেছিলেন। 

& বংসরই শ্রাবন্তী কলেজে তৃতীয় বর্ষে ভপ্তি 

হয়। কলেজ ইউনিয়ন এর ভোটের ফলা- 

ফলের পর শ্রাবন্তী পায় ম্যাগাজিন সম্পা- 

দিকার পদ এবং আমি পাই সাধারণ 

সম্পাদকের পদ। 

ফলে শাবন্ডী ও মমি সামনা - সামনি 

কথা - বার্তা ৰলার স্থযোগ পাই। এতে 

শ.বন্তীকে পাওয়ার বাসনা আমার মনে 

গাটভাবে দানা বাধতে থাকে । সেদিনের 

সেই শশীবন্তী সেন ছিলো আমার কাছে 

না পাওয়ার স্বপনের মতো। কিন্তু শ-বস্তী- 

কে মনে প্রাণে ভালোবানি, একথা শ-াবস্তী 

কে জানানোর মতে। লজ্জা কাটিয়ে উঠতে 

পারিনি আমি। আমি শুধু শবাবস্তীকে নিয়ে 

ঘর নাধার চিন্তা মনে মনেই লালন করে” 

ছিলাম । 

আমার ভীরুতাই প্রধান 

শ.বন্তী ছিল ধনী পিতার 

অহংকারে সে ছিলো অনেক 

অহংকার সহা করার মতো 

ছিলো ন।। আজ ভেবে সত্যই আশ্চর্য 

হই আমি তখন সত্যই এক নম্বরের ইডিয়ট 

ছিলাম। তা নইলে কি করে বন্ধু সুমিত 

কে বলেছিলাম -- শাবন্তী ছাড়া আমার 

কারণ নয়, 

কন্যা, বপে - 

উপরে । তার 

ক্ষমতা আমার 

১৩৭ 
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জীবনটা 

ফল 

খাপছাড। হয়ে যাবে । তার ফলা- 
। মাথাটা বিমঝিম করে উঠে। 

ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি কখন ছ 

ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে 

রেখে নি্শব্দে বাহিরে এসে রাস্তায় একটা 

ট্যাক্সি নিয়ে আবার অফিসের পথে চলি। 

কিন্তু আবার শাবস্তীর চিস্তা আমার মনকে 

আক্ষন্ন করে তোলে । আমি কোনমতেই 

ভুলতে পারছি না সেই দিনটির কথা। আমি 
এখনও ভাবতে পারছি না বন্ধু নুমিত'এর 
কাছ থেকে এপ মশ্বাস্তিক প্রতিদান পাবো। 

মনে নেই কি কারণে এদিন কলেজ 

বন্ধ হয়ে গেছল। এদিন শ্ুমিত ও শবস্তী 
কলেজেই আসেনি । আশ্চ যোগাযোগ! 
আমি কলেজে এসে কলেজ বন্ধ দেখে বন্ধু 
স্বমিতের বাড়ীতে যাই। কিন্ত ওদের বাড়ীতে 
গিয়ে শুনতে পাই আমার সেই চির মধুর 
হাসির শক । ঘরের দরজা বন্ধ করে শাবন্তী 
ও মুমিত তথন কথা বলে চলেছে। শাবস্তীর 

হাদি আমি ঠিক চিনতে পেরে ছিলাম। 

শাবস্তী তখন বলে চলছে _- “আহা! 

শোভনের কত আশা কত সাধ বলতো 

স্মিত - শবাবস্তী ছাড়া শোভনের ভূবন 
তমপাচ্ছনন।” সশব্দ হাসিতে সুমিত বলছে-_ 
“সত্যি শাবন্তী, বামন হয়ে দের আশা। 
আমাকে যখন তোমার কথাগুলো শোভন 

বলছিলো না"""' ১৩৩৬৪ ০৯৯৯*% | না, আর কিছু 

শুনতে পাইনি ওদের মিলিত হাসির জোর 
শবে । 

আমাকে সতাকা- 

পৌছে দিয়ে ছিল। 

ভেঙ্গে দিয়ে ছিল। 

ওদের এ কথাগুলো 
রের বাস্তব পৃথিবীতে 
শ্রাবস্তী আমার তুল 

সত্যই তো, শ্রাবন্তীকে চাওয়া মানেই তে! 

বামন হয়ে াদের আশা কবা। এ ভুলট। 

কেন আমার ভাঙ্গেনি তার জন্য আমি নিজে- 

কেই ওদের তুলনায় বেশী ইডিয়ট, ভেবে- 

ছিলাম । 

কলেজের এ বতসরটা মনে অপরিলীম 

যন্ত্রনা নিয়ে, স্থরমিতের সঙ্গ ছেড়ে আর শ্রাব- 

স্তীর বাঁকা কটাক্ষ সহা করে কটিয়ে দিঞ. 

ছিলাম । মহাবিগ্ভালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বাস্তবের 

কঠন বাচার সংগ্রথমে ঝাপিয়ে পড়েছিলান। 

অবশেষে কঠিন, সংগ্রামের শেষে আমাব 

জয়টীকা কপালে এসেছে । শ্রাবন্তীর কথা, 
মনে না রেখে মায়ের মনোনীতা কনক'কে 

বিবাহ করে আমি ন্ত্রখী জীবন যাপন 

করছি। 

তবুও দশ বংসর আগেকার শ্রাবন্তী 
আবার আমার ছিড়ে যাওয়। সম্মতির বীণায 

আঘাত করে করুণ অন্বরণন জাগাবে এ 

আমি কোনদিনই ভাবতে পারিনি। 
এ জারগারিনা 
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টান্সি চালকের ডাকে আমার সম্থিং 

ফিরে আসে। ট্যাক্সির ভাড! মিটিয়ে আমি 
অফিসে প্রবেশ করি। প্রতিদিনকার মতো 

আমার অধস্তন কর্মচারীরা আমাকে সম্মান 

জানাচ্ছিল কিন্তু ওদের মধ্যে দাড়িয়ে থক 

নৃতন ষ্টেনো - টাইপিষ্টট গালটির দিকে 
তাকিয়ে রীতিমতো৷ চমকে উঠি। 

এ কে, - কে মানাব লাএনে। 

শ্রাবন্তী -__ !!! 

আবন্তী আজ আমারই অফিসে আমারই 

নি়্তম কণ্মরচারীরপে উপস্থিত । এ অবস্থায় 
আমার সামনে শ্রাবন্তীর উপস্থিতি আমাকে 

দিশেহারা করে দেয়। আমি ভুলে যাই 

আমি অফিসের বড় সান্ছেব মিষ্টার শোভন, 

ভুলে যাই একজন সামান্য কম্্চারীর সাথে 

আমার পার্থকোর কথা। আমার উপস্থিত 

পরিবেশ ভুলে গিয়ে আমি অপলক দৃষ্টিতে 

শাবন্ঠীর দিকে তাকিয়ে রই। 

ভারতে বৈদেশিক রাষ্দূত 
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মা 
গাছ থেকে ফুল ছিড়লে পড়ে ফ,লদানিতে রাখি, 

মায়ের নাড়ি - ছিড়েই আমি তেমনি এক্সাম নাকি? 

মাটির - রসের গেলাস যোগায় গাছ -কে মাটি - মা 

সরস - পরশ বরষণে নাওযায় খশাটি মা। 

তেমনি করে কুড়িয়ে - পাওয়ার আনন্দে গাই গান £ 

আমার হ'য়ে এরাই আমার মায়ের অবদান ।। 

গর্ভলোকেপ্ত বন্ধদ্বারের আলোয় - ফেরা চাবি 

আমার লেখায় মায়ের মতোই পেলাম মনে ভাবি । 

কা'র কামনা, কা'র বাসনার শক্ত - সবল চাপে 

আখ - খেজুরের বুক - চেবা প্রেম মানুষগ্চলে। মাপে ? 

এক থেকে আজ অনেক পাওয়ার পথেই আমার টান, 

ফসল তোলার মন্ত্রে শোনায় মায়ের অবদান ।' 

মুখের - খাবার উগলে খাওয়ায় এ যে পারাবত, 

সেথায় মেশে আমার মাঝে আমার মায়ের পথ । 

তুলসী তলায় মায়ের মানত -__ অশ্রু - ঝরা সাঝ: 

খরায় ঝর ব্িব মুখ মনে - পডায় আজ। 

চোখ পেয়েছি, মন পেয়েছি আর পেয়েছি প্রাণ, 

আমার কাছে এরাই আমার মায়ের অবদান !! 

মায়ের কোলে সেই কবেকার দোল - দোলানির গান, 

মনে পড়ায় মাঠের কোলে সোনার বরণ ধান। 

ছোট্টবেলায় মায়ের - হাতের কাজল - পবা আখি 

চোখ বুজলেই মেঘের - রঙে আজও দেখে থাকি 

আজও জানি আনার পতন অথবা উত্থান -_ 

মা'কে দেওয়া প্রতিদানের ফিবতি - অবদান !! 

অসিত বরণ হাজর! ( ৮৬৪৫) 

( যমুন! স্ম.তি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিত৷ ) 

লিশি-্*১৫--২ ১৪১ 



দীপাবলী 
_ প্রদীপ কুমার চ্যাটাজা € ৭৭৮৪ ) 

দেওয়াল'র রাত 

আলোক - ঝলমলে শহর । 

আতপ আর হাউই বাঞ্জিব খেলা, 

শহরে সবাই উৎসবে মুখর। 
সারি সারি লেকের মিছিল, 

মনে হয় শহরে কোন ছইংঃখ'মেই। ক্ষেভ নেই, 

নেই দারিদ্র্য, নেই কোন হিংসা। 

পথ চলতে চঙ্গতে থমকে দ্রাড়াই -- 

ফুটপাথে সারি সারি উন্থুন 
খাবারের আয়োজন চলছে । 

এখানে তেমন আলো নেই -- 

কেমন যেন বিষণ, ম্লান, 

এ যেন অন্ধকারের রাত 

এগিয়ে যাই আরও কিছুট। 

এখানে একেবারে আলো নেই । 

জানতে পারি আঙ্গ লোড শেডি 

ভম্ম করে - মনে হয় মন্ধকাবে হারিয়ে যাব, 

পাজিয়ে আসি আলোতে -- 

দেওয়ালীর রাতটা মুচকি হেসে ওঠে 

এ 
নি 

বিশ্ববিধাতা 
-7 আশিস কুমার সরকার ( ৬৬০৫ ) 

প্রচণ্ড এই ঝড় বষ্টির অস্তরালে, 
কে তুমি মানব আসিতেছে। রাত্রিকালে ? 

ঘন কষ্ণবর্ণ কাপড়ে আব.ত দেহ, 

মনে হয় তুমি ধ্বংসের দূত ”“কেহ। 

কে।থায় চলিয়াছে। তুমি আমি জানি না, 
আমি তোমার কিছু জানিতেও চাহিন]। 

ভবে তোমারে দেখে জেগেছে মোর ভয়, 

যেন দ্রুত আসিতেছে এ ধ্বংস প্রলয়। 

চারিদিকের এই বিশৃঙ্খলা মাঝে 
তোমারে দেখিয়! সেই কথা মোর বাজে। 

যুগে যুগে এই অশান্ত পৃথিবী মাঝে, 

আসিয়াছে! তুমি বারে বারে নব সাজে। 

তুমি কি মানববপী সেই দেবত।? 

যার নাম পৃথিবী মাঝে “বিশ্ববিধাতা' ? 

১৪২ 



হে সর্গ পাখি 
-_ রজত রায়চৌধুরী € ৬৯০২) 

হে স্বর্গ পাখি 

তোমার গান যেন শুনেছিন্ন কবে 

স্মরণের - দ্বিথলয়ে উদভ্রান্তভাবে ঘুরে 

অবশেষে - কী - জানি কেমন করে 

মনে পড়ে - দর কোন শতাব্দীর নৈশবের পারে 

যবে - জীবনের - উপবনে ছিল শ্বামলিম! 

উদাত্ত - স্বপ্নের ছিলনাক সীমা 

সেদিন সুষ্ঠু অস্তিত্োর ছায়াচ্ছন্প নীডে 

তোনার সেই স্বীয় সুর পত্যের বাণীমুত্তি ধরে 

মেল এসেছিল - কোন এক আনমন্ন ভোরে 

তারপর - অন্তহীন নৈবাশ্টের উজানের টানে 
ভসে গেল সত্য ও স্বপ্ন যত 
প্রাণসন্তা পড়ে আছে স্থবির শবের মত 

মাপাততঃ এই বুঝি অমোঘ - সভা। 

তবু -- হে স্বর্গ - পাখি 

ন.ন রেখো -- পুনঃ তুজনায় দেখ। হবে 

আগামীর অন্তহীন বিস্মৃতির মাঝে 

যবে -- করপনায় -- কাজে 

এক অপরূপ পেতু বন্ধন হবে। 

স্মরণে 
-- অমিতাড নাগ (৭১৮২) 

হে আমার অত্যন্ত অনুকূল 

তব হাতেই ছিল অঙ্কুশ। 

চেয়ে দেখো, ছাবিবশ বছর (দৌডবাজি শেষ 

গন্ভবাস্থল বু দূর। 

ভূমি যে সোন। পিটে পাত করেছিলে 

তা আজ নিতান্তই ভগ্কুর। 

হে আমাব অতান্ত সুখদ, 

তব মুখেই ছিল পর্দল্লী চলো? । 

চেয়ে দেখো সাতাত্তর বছর পার হলে! 

তোম।র সবুজ আবির্ভাব । 

লেকে বলে (জানি না! সত্যি কি মিথ্যে) 

আটশ বছর আগে হয় তোমার তিরোভাব 

হে আমার অতাস্ত দেবতুল্য 

তব মনেই ছিল ভ্চিতীষা। 

চেয়ে দে,খা, তোমার “আজদ' চলচ্ছক্কিহীন, 

চোখে তার ঠলি। 

ঘুষ, ঘুষোঘুধি, আর ঘেষাঘেষি তোমার অবদান 

আজঙজ করছে খানখান। 

925০6 

9959৬ 
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ইংরাজী বিজ্ঞান লাহতা ও নরকারী কাজে ব্যবন্ৃত 

শব্দাবলীর বাংল৷ পরিভাষ৷ 

( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

_- শ্্রীমশোক কুমার মুখাজ1 ( বি ৭১৬৫ ) 

[79177701210 96716 - বিপরীত শ্রেণী [1620 ০07502016 ১ সদার পাহারাওয়ালা 

[79190 011] - ইস্তাহার প্রধান আরক্ষিক ৷ 

[791701080 - হস্তশিল্প [7650 009101 2 প্রধান দণ্ডর 

[781585529610)0 - হয়রানি [7205:0661)6005 * আয়সত্ব 

17৭10097 179০2 "- পোতা শ্রয় 73০1102001০ £ সূর্যকেন্দ্রীয় 

1795-155060 - ছেড়েছে [7০7০6 £ আজ থেকে 

[19৮০ ৪0015018060] - উপলব্ধি করতে, 11651021/0 ; দ্বিধাগ্রস্ত | 

পেরেছেন। 
[711,580 (50100000 29900০1 £ গারিষ্ঠ সাধালাপ 

[78০ 01150. 0০ 2:05 £ লিয্মমুখী গুণনীয়ক। 

হয়েছে । [71667 00701)856 01:6016 6স6617980) 

[79৮]: £ ফেরীওয়াল। ঠিক। সগ্দার খণ সম্প্রসারণ । 

[79170 9/110105 60০1 হস্তলিপি নিরোধক 17151) 156] £ উচ্চ স্তব 

চ73:9৮ ; ফসল কাটা 1716 ০০1019910 : বিবপ প্রতিক্রিয় 

[7910 ৪:০1 খর জল 15761) 1100 : পিশ্চাৎ পদ 

চ7973010020 £ হস্ত চালিত তাত 1)155116 £ দর কষাকধি 

[791701090 £ বলতি 191৬০ £ চাক 

[76101505676 £ গোলাধ 13176 001015956  ঠিকা সওদা 

[76769105 2 বংশগতি [)15661085 £ কলাস্থান 

[7612010815 £ বংশগত [১0006 01)8165 £ বিলাতের দক্ষিণা 

[76910], 069০8 £ স্বাস্থ্যাধিকারিক 19010106 £ জোত 

[7০90 ০161 £ প্রধান করণিক [00706 50185900010) : দেশের উপভোগ 

[7650 4১551562170 £ প্রধান সহায়ক 01501517010 ৫ দক্ষিণ! 
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ইংরীপ্জী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাঞঙ্জে ব্যবহাত শব্খাবঙগীর বাংলা পরিভাহ! 

1/010098615601005 £ সমজ্ঞাতিক 
15011201705] 2 অন্গভূমিক 

1,002012 - দিগন্ত 

[1050 ₹ পো'ষক 

10০৫ - ফণ। 

[50156 1150 - বাড়ি ভাড়া 

15700560860) 1০৮62 0£ - বন্ধক পত্ত 

10500019513, 15191000500 " সংবেশন 

15610918 - পরাবৃত্ত 

11590617336 - অতিভূজ 

[51900155515 £ প্রকল্প, কল্পনা 

17501801)0 £ উদক 

11050111655 - বৈরিতা 1)501095090105 - 'দস্থিতি বিদ্যা 

15050 130176 - ঘুষ 1১5695০0010 : জলাকর্কী 

11052170215 - কৃষিকর্থ বি. 8. 1521৮20012, £59150210 2 উষধিশালা 
1)10709105 -  প্রগণ্ডাস্তি সহায়ক। 

57০ - 15০৮০ - জলবিদ্যুৎ 10056 51£601) : সন্গিযুক্ত শান্তর চিকিৎসক 

1)501017 - সংকর 

[)5 01090915672 - বারিমগ্ডল 

1/১78001)609 01012) - বন্ধক 

অর্শের যন্ত্রনা কি যে ভয়ঙ্কর ত। ভুক্তভোগীরাই জানেন । 

যে কোন রকমের অর্শ চিরদিনের মত দূর করিতে পারে একমাত্র আমাদের 
এই অশের আংটি। বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গলীতে ধারণ করিয়া সাত দিনের মধ্যে 
শত শত রোগী সম্পূর্ণরপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । প্রতিটি আঙটির মূল্য ১০ টাকা। 
ডাক খরচ পুথক ! আমাদের অশের আডটি যে কে'নদিন ধারণ করিতে পার! যায়। 
খাওয়া দাওয়ার কোন কিছুর বাধা নাই। ডাক যোগে অশের আঙটি পাইতে হইলে 
অগ্রিম ছু” টাক। পাঠাইতে হয়। 

পেটের গোলমাল কি যে মারাত্মক ত৷ ভুক্তভোগীরাই জানেন। অন্ব্প, বুকজালা, 
বায়ু, অঙ্পশুল এবং ষে কোন প্রকার পেটের গোলমাল মাত্র তিনদিনে উপশম 

নিজে অথবা রিপ্লাই কার্ডে যোগাযোগ করুন £-_ 

এস, কে, ঘোষ, ১১, শ্ত্রীধর চক্রবগ্ঠী দ্রীট, পোঃ-_ উত্তরপাড়া, হুগলী । 
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স্থ- সংবাদ __ 

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ১৭ই 

জলাই ১৯৭৪, ইংল্যাণ্ডে 10607751030) 

৬৬০01776175 17059181 - এ অপরাহ্ন ৫ - 

৩৫ মিঃ বি ৭২৪২ জ্োতসা দে এক কন্যা 

রত প্রপৰ করে' মাতৃত্ব অজন করেছেন। 

তার এই সৌভাগ্কে আমরা অভিনদ্দন 

জানাচ্ছি। 

ছুঃসংবাদ 

গত' ২রা ভাঙ্ *৮১, বি 

শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতদেব জিতেন্দর 

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুথিবীর মায়া কাটিয়ে 
পরলোকে - গমন করেছেন। তার ন্বর্গগত 

আত্মার চিরশান্তি কামন৷ করি। এই সঙ্গে 

শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সম- 

বেদনা জ্ঞাপন করছি। 

০০৫ 

মী] লর 
এর এ 

হডএ-- ৯ বু ২ )। 

তন্ত্ররোধ -- 

বাংলাদেশের মিতাদের সঙ্গে বি ৫৩৪৩ 

মন্থ হাওলাদার পত্রালাপ করতে "চান। 

যে কোন মিতার সঙ্গে যে কোন বিষয় 

নিয়ে ৭৭২৯ ভবতোন্ধ ভট্াচার্ধ' পক্রালাপ 

করতে চান। 

ৃ ১৪ 

যে সব মিতা নাটকের বিষয়ে জানতে 

ইচ্ছুক তারা ৭২৮৫ চন্দ্র বিকাশ ঘোষের 

সঙ্গে পাক্জালাপ করতে পারিন। 

বি ৬৭৮৭ এম; সি, মারা বাংলাদেশের 

কোন (হিন্ু ) নারী মিতার সংগে আলাপ 

করতে চান। 

কবিতার প্রতি আকর্ষণ আছে বা কবিতা 

লেখায় হাত আছে এ রকম মিতাদের সঙ্গে 

১৪৩৬ 



সংঘ ৪ মিতাসংবাদ 

৭৬৪০ সোমেন ভট্টাচার্য পত্রালাপ করতে 

চান। 

বি ৬৯০২ রজ্জত রায় চৌধুবী, পাশ্চাতা 
প্রুপদী সঙ্গীতে প্রকৃত অনুরাগ ও রেকড 

সংগ্রহের শখ আছে এএন মিতার সঙ্গে 

পত্রালাপে ইচ্ছক। 

সংঘে আর নেই -.৮ 

৭৬৮২ দীপক চৌধুরী. ৭৫২৯ আফরোজ্জা 
বগম, ৭৬০৪ স্বপ্না চক্কবন্তী । 

শশা 

ঠিকানা পরিবতণন ২-- 

১। বি 

উদ্টাচার্য ৬6] ১০166017, 

[00 31100 07, 

ডাঃ গৌতম কুমাব 

0.0. 

৩৪৭৭ - 

[11910 39221, 

১। বি ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র) 905৬/৪15 

1010 1.[,0535 0£ [17019 100. 7. 0. 

300 7011)89)]81018600001, 811251. 

৩। বি ৭১৭৬ মুরপীধর চক্রবত্বী 1025 
ট 1430868900615 0. 2, 91905 0018. 
৬1101824060 

৪। বি দিপক সাহা, 164, 

[01212/500 770506]) 98118195171 

৬৪1780958 - 221005, ০. চ. 

৬৮৩৭ 

0101৮621915 

৫€। ৭১১৭ ভোলানাথ চক্রবস্তী১ 0. 
100 6/0 ]] -1017506,. 57 746 

[70017] 52০601, 7, 0.  [811501712- 

11065, 100. - 10916. 1. 0. 

৬। বি ৭১৯৩ অমলেন্দু দিকাশ শতপথা, 
00. 09 41413, 10901800011] 700 

51) [9.1 11107819016. 

জম সংশোধন 2-- 

নববষ বিশেষ সংখ্যায় প্রক1শিত 

৫৯৯৩৩ পয়সা জম! ছিল 

পয়সা ছিল হবে। 

লিপিমিতা। 

সাহাযা ভাগারে 

স্থল ৬৯৯৩৩ জমা 

বসরের টচাদা দিয়ে ফারা সংঘে হ? 

ক্রায়ী সভা হয়েছেন, তাদেরকে আমরা বিশ্ব 
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মিতা নামে অভিহিত করি। গত ১৮ই নীচে দেওয় হল। 
ভাত্র ১৩৮১ পর্বস্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা -সর্বধগ্ী বি ২৬৭৬ -গ্রিবানল বস ৫৫, 
পেয়েছি তাদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে পয়সা, বি ৭৫৩ কবিতা দত্ত ৩ টাক? 
দেওয়া হল! বি ৭০১০ আমজাদ হোসেন পারভেজ ১ 

টাকা, ৭১৬৩ প্রদীপ কুমার ১ টাকা ও সব্বশ্ী ৭২৭৩ অভিজিৎ গুহ, ৭০১৭ ৭৬৪১ শরৎচন্্র দে ৫০ পয়সা। 
আমজাদ হোসেন পারভেজ, ৭০৫০ কবিতা 
দত্তঃ ৭১৯২ তপন মুখাজী, ৭৫৫১ প্রবীর লিপিমিতাব সাহাযা ভাগ্ডারে মোট ১১ 
দাশগুপ্ত, ৭১৬৭ মীরা ঘোষ, ৭২৪১ মার- টকা পাওয়া গেছে । গত বারের পাহ্বাষ্য 
চেলোষ্টর গেটো, ৬৯০২ রজত রায়চৌধুবী, ভাগারে মোট ২৬২৩৩ পয়সা জমা ছিল। 
৬৯১৮ রাজেশ চ্যাটাজ, ৭০১২ সচ্চ্দানন্দ স্ুতক্লাং এ পধন্ত সাহাযা ভাগারে মোট 
দাস চৌধুরী, ৭৬৩৫ স্মুকাস্ত সেনগুপ্ত ৭৮২৯ ২৭৩৩ পয়সা জক্রমা রইল। 
স্বপন কুমার চক্রবর্তী, ৭৫৮৮ হারু প্রসাদ 
দে। সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাদা পাওরুঃ* 

যায় তার ছ্বারা পত্রিকার সমস্ত বায় - 
বিশ্বমিতা হবাব পর সংঘকে পত্র - ভার বহন করা অসম্তব। যা'তে পত্রিকাটি 

পত্রিকার ব্যয় নিব্ধাহের ॥ঃজন্য বাৎসরিক নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আথিক 
৮াদা মাত্র ৮ টাকা পাঠালেই চলবে । সচ্চঙ্গতা একান্ত আবশ্টক। শুভাকাঙ্ধী* ও 
আশা করি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার 
লাভে সক্ষম হবে। সাহায্য - ভাগার খোলা হয়েছে। 

লিপিম্মিতাকে যারা সাহায্য 
করেছেন ২-_ 

ডাকচক্রে লিপিখিতা 

দেশের শোচনীয় পরিস্থিতির সঙ্গে ডাকেব 
গত ১৭ই ভাদ্র ১৩৮১ পর্যন্ত সাহাযা ছুরবস্থা চরমে উঠেছে । এর প্রমাণ পেলান 

বাবদ যেঃ!দর্থ পাওয়া গেছে তার হিসেব লিপিমিতা নববর্ষ সংখ্যা ডাকে. দেবাক্ পর। 

লিপি--১৫--২ ১৪৮ 
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পক্ষ ঘুরে গেল, প্রাপ্তি স্বীকার আর মাসে 

নাঃ শেষে প্রায় প্রতিদিন অপ্রপ্তির ছঃ- 

সংবাদ নিয়ে ছু - চার গণ্ডা চিঠি আসতে 

থাকে। 

এর আগে ডাকের গোলযোগে প্রতি 

সংখাদ্ প্রায় ৫০/৬০ খান। কার খোয়া 

যেত। নববর্ষ সংখা নিদিষ্ট সংখা! অপেক্ষা 

খণ্ড অতিরিক্ত ছাপান হয়েছিল। 

গোঁজামিল দিতে সবগুলি চলে গেছে, আরও 

শতাধিক হলে ভাল হত। এ সম্বদ্ধেডাক 

বিভাগের কর্তপক্ষকে বু পত্রাঘাত করা 

হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। সাধারণ 

একের কোন ধেোকজ্ খবর তারা রাখেন না। 

তাই যাদেরকে দ্বিতীয় দফে লিপিমিতা 

পাঠান হয়েছে ঠ্ারা প্রত্যেকেই রেজিষ্টাড' 

ডাকযোগে পেয়েছেন 

৬০০ 

লিপিমিত নববর্ষ বিশেষ 

খুর মূলা ২২০ 

সংখার প্রতি 

পয়সা রেজিঃ সহ মোট 
৬ক খরচা ১৫ পরসা একুনে ৩৮৫ পয়সা 
মঘেব ক্ষতি কয়েকজন মিতা ভাইবোন 

রেঞ্িী খরচ বাবদ ১৩৫ পয়সা পাঠিয়ে 
দিয়েছেন; অধিকাংশ কিন্তু পাঠাননি । আশা 
কবি তারা স্থযোগ - সুবিধা মত এ অর্থ 
পাঠিয়ে দেবেন। 

এইভাবে যাদের পত্রিকা ডাকের গোল- 
রঙ 

যোগে প্রায় খোয়া যাচ্ছে, তঁপরা প্রতিটি 

খ্যা রে্জিত্ী ডাকযোগে নিলে ভাল হয়। 
নিউজ প্রিন্টের ছুষ্পাপাতা হেতু এখন থেকে 
লিপিমিতা ছুমাসের স্থলে তিনমাস অন্তর 
প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বৎপরে চারটি 

সংখ্যা প্রকাশ পাবে। সুতরাং এঁ সংখ্যাগুলি 

রেজিঃ ঙাকযোগে পাঠাতে প্রতিটি সংখ্যা 

১১৫ পয়সা হিসেবে মোট ৫ টাক। বাধিক 

খরচা পড়াবে। 

মিতা ভাইবোনের যদি ডাকের গোলযোগ 

এড়িয়ে নিয়মিত পত্রিকা পেতে চান, তাহলে 

উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। 

নিউজপ্রিণ্ট অনায়াস লভ্য হলে লিপিমিতা 
পুনরায় দুমাস অন্তর প্রকাশ করা হবে। 

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী__ 

বঙ্গ ১৩৫৩ ১লা আষাঢ় কলকাতার 

চিত্তরঞ্জন এভিনুা অঞ্চলে বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ 

প্রতিষ্ঠিত হয় । গত ১৩৭৮ বন্থাব্দে সঙ্ঘ 

২৫ বৎসরে পদাপণ করেছে। 

স্তরাং এ বৎসরে সাজ্ঘর রজত জয়ন্তী 

হওয়া উচিত ছিল: কিস্তু সেই সময় ও 

পরের কয়েক বংসর সমগ্র দেশ অরাজক 

১৪৯ 
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অবস্থা থাকার জন্য উল্লেখিত রজত জয়ন্তী 

সম্পাদন করা সম্ভব হুয়নি। 

দেশের বর্তমান অবস্থায়ও যে খুব ভাল 

তা বলা চলে না, কিন্তু আর অপেক্ষা 

কর যুক্তি সঙ্গত হবে না। তাই কর্তপক্ষ 

স্থির করেছেন যে আগামী বঙ্গার্দে 

সংঘের রজত জয়ন্ত উৎসব সাধ্যান্রযায়ী 

লাডন্ধাব পালন করা হলে। 

১৩৮২ 

উৎসবটি যাতে সবাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠতে 
পারে সেজন্য কয়েকজন টংসাহী বিশ্বমিতাকে 

নিয়ে একটি উপ - সমিতি গঠন করা হবে। 

উৎসব সম্পর্কে যাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে 

এবং সংঘেব কার্যালয়ে উপস্সমিতির বৈঠকে 

নিয়মিত যোগদান করতে পারবেন এমন 

বিশ্বমিতারা ১০শে পৌষ বঙ্গাব্দের 

মধ্যে যেন সংঘের সম্পাদককে পত্রের মাধ্যমে 

জানিয়ে দেন। 

১৩৮১ 

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ 

পের কতপক্ষবুন্দ স্থির করেছেন যে 

ধঘের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মিতা ভাই- 

বোনদের লেখা কয়েকটি ছেট গল্প ও 

কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। প্রতিটি 

গল্প ২৫** শবদের মধো ও প্রতিটি কবিতা 
৩০ থেকে ৪০ পংক্তির মধো যেন রচিত 

হয় । 

পুবেরধে ছেট গল্প প্রতিযোগিতায় যে গল্প- 

গুলি পুবস্কার লাভ করেছে, লেখক - লেখিকা 

অনুমতি দিলে ওগুলি থেকে কয়েকটি বেছে 

নিয়ে পুনঃ প্রকাশ করা যেতে পারে । গল্প 

ও কবিতাগুগলি বাছ।ই করাত বিচ সয় 

লাগবে। তাই যারা উক্ত গ্রন্থে প্রকাশের 

জন্য গল্প ও কবিতা পাঠাতে ইন্ক, তার" 
যেন ২০শে মাঘ নঙ্গাবদের মাধো 

সংঘের কাধালয়ে অব্য পাঠান। 

১৩৮১ 

কপি! 

তাব কেউ 

না পাঠান 

একই সভ্য বা সভা গল্প ও 

একত্রে ছই-ই পাঠাতে পারেন: 

যেন একাধিক গল্প বা কবি 

বর্তমানে কাগজ, মুদ্রণ ইতাদিব খরট* 

অতার্িক বৃদ্ধি পাগযার জন্য ঈখিদ্ধ সংখ 

পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশে সম্পূর্ণ পায়ভার বহ 

কর! সম্ভব নয় । তাহ স্থিব কবা হয়েভে &. 

মনোনীত গলপ ও কবিতব লেখক চলেখিক « 

কাছ আগাম কিছু অর্থ 
ভিসেবে গ্রহণ কর হবে। 'পতিটি 

জন্য ৩* টাকা ও প্রতিটি কবিতার ভ্ত*' 

১০ টাকা সংঘ কতৃক সাদরে গহইত হান 

বিনিনয়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রতিটি দাতা? 

মূল্যান্যায়ী কয়েক খণ্ড গ্রন্থ 'রেজিষ্টাড ড।* 

থোক সাত য। 

510৭ 

১৫৪ 
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যেগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

রচনাগুলির মনোনয়নের কাজ শেষ হবার 
পর মনোনীত রচনাৰ লেখক লেখিকাকে অর্থ 
পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে পত্র 
দেওযা হবে। এ পত্র পাবার পৰ মিতা 
- ভাই বোনেরা মেন অর্থ পাঠান! 

প্রতিটি লেখক - লেখিকাকে অন্ুবোগ করা 
যাচ্ছে যে, যেন ভিশি তর বচন কাগাজে 
একপিগে স্পষ্টাক্ষবে লিখে ৩০. পযসাব ডাক 
টিকিট সহ পাঠান । লেখার নকল বেখে 
যেন পাঠান হয। 

অননোনীত বচন! যদি কেউ ফেব চান 
তবে লেখাটি যাতে বেজিষ্টাবী করে পাঠান 
যয সেইৰপ উপযুক্ত ডাক টিকিট বা অর্থ 
মন পাঠান। 

-- সং লিঃ 

মনোনীত রচনাবলী $__ 

লিপিমিতায় প্রকাশে জনা নিতাদেব লেখা 

এ সণ রচনা সঘে এসেছে সেগুলি মধো 
এনানীত বচনাবলীর লেখক লেখিকাদেব নাম 
পেএ্যা হল। লেখাগুলি পধাযক্মে লিশি- 
ঠিঠায প্রকাশ 'করা হবে। 

লিপি-"১৫--২ 

সর্ধশ্থী -_ ৭৫৭২১ পরিমল কুমার ঘোষ, 

৭২৯৫ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ৭৬৮৩ 

আলোক কুমার তেগুযরী। বি ৩৭১৭ সখ 

নজরুল ইসলাম, ৭৭৪৭ তপন গাংগুলী, 
৭৫৯০ দেবদত্ত বন্দোপাধ্যাফ, ৭৭৫৩ এ কে, 
এম, অমিটব বহমাম। বি ৭৩৮৩ দেবব্রত 
সবকার, ৭৭১৯৫ শ্রকান্ত রায়, বি ৬৯১৬ 

জযন্ত কুমার নাগ, ৭৬৭১ জযন্ত্রী চ্যাটাভশ, 
৭৪১* শজিত কুমাব সাহ্বা, বি ৫৬৯৫ স্ভাষ 
বা'নাজশ, ৭৭৬৭ তবিং কুমার বন্ু। 

অমনোনীত রচনাবলী $__ 

লিপিনিভায প্রকাশের জনা বন নিতাব 
বচন] এসেছে । কিন্কু তান দুঃখেব সঙ্গে 
জানচ্ভি যে অধিকাশ বচনা অমনোনীত 
হত্যায পত্রিকা প্রকাশ ববা সম্্ব হল না। 
সমস্ত মমনোনীত রচনা আলোচনা কৰা 
সম্ভব নয। এখানে কযেবজন মিত।ব বচনা 

ক্ষেপে কিছু আলোচনা কবা হল। এব 
দ্বাবা বাকী শিশ।বা বচন। অমনেোন ভ হওয়ার 
কাবণ অনাযাসে বুঝে পাববেন এব ভবিষান্তে 
বচন পগ্গাবাব সনয তার। সতর্কতা অব- 

লম্বন কবে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত 
রচনার নাম ৪ রচয়িতার আগ্যবর্ণ উল্লেখ 
করা হল। 
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শব গু মিতা সংবাদ 

বেকার -_ দি: কুঃ রাঃ 

গল্পটি অত্যন্ত মামুলি। 

অন্ধকার কেবা ভালবাসে -- অঃ চঃ 

ভাব ও ভাবায় সমন্বয় ঘটেনি। 
কবিতার মন -_ কঃ দঃ 

কবিতাটির ভিতরে বিশেষ কিছু নেই। 

বাইশে শ্রাবন -- ত্রিঃ দঃ মঃ 

শব্দ চয়ন ও পদ বিনা।সে প্রচুর ক্রি আছে 
এবং কিছু বর্ণাশুদ্ধিও আছে। 

ছড়ার কবিতা -- আঃ মিঃ 

কয়েক স্থানে ছন্দ পতন না ঘটলে 

হিলেবে প্রকাশ কবা চলত । 
ছড়া 

তুমি এখন দৃশ্য বদলে দাও __ পৃঃ দাঃ 2): 

কবিতাটি ছবোধ্য। 

পথের সন্ধানে - শঃ চঃ দেঃ 

ভাব পূর্ণতা লাভ করেনি। 

ব্যথা - বিঃ নাঃ বিঃ 

ভাবটি হবোধ্য, তাছাড়া পদ -বিন্যাপে 

কিছু ক্রটি আছে। 

সমাজ ধারা - যোঃ কাঃ উঃ 

শিরোনামার সঙ্গে কবিতার সমন্বয় ঘটেনি 

তাছাড়। মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটেছে। 

হার্গ আমাব - জঃ লা; বেঃ 

শবদ চয়ন ও পদ বিন্যাগে কিছু ক্রুটি 

আছে।- 

আমাকে তোমরা অবহেল! করে। না-- 

আঃ আঃ মাঃ 

কবিতাটি ১৪ পংক্তির বেশী হায়েছে। 

অভিযান - বিঃ পঃ ঘোঃ 

কবিতাটির স্থানে স্থানে ছন্দ পতন ঘটেছে। 

জযতু নেতাজী - আঃ ভূঃ বঃ 

অনুরূপ কবিতা পুবে প্রকাশিত হয়েছে। 

লিপিমিতায় ছোট গল্প 
প্রতিযোগিতা 

আনধিক ২০০০ হাজার শবদেব মাছা 

গোয়েন্দ। কাহিনী অবলম্বনে একটি মৌলিপ 

ছোট গল্প লিখে ২০শে পৌষ ১৩৮১ এ 

মধো সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানয 

পাঠাতে হবে। 

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুবস্কার "আছে 

প্রথমটি ২৭ টাকা দ্বিতীয়টি ১০ টাকা। কেন্প 

মাত্র সংঘের সভ্য সভ্যাদের রচনাই গৃহ 
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মংঘ ও মিতা সবাদ 

ইবে। প্রত্যেক নমিতাকে অন্রবোধ 
যাচ্ছে তারা যেন তাদের বচনাব নকল 
বেখে পাঠান । কোন রচনাই পরে ফেবং 
পাঠান সম্ভব হবে না। পুরস্কার প্রাপ্পু রচন। হটি লিপিমিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সঘের 
থ/কবে। 

কবা 

ক, 

5 

দশম বাষিক ক্ষীরোদ গোপাল 
আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা 

প্রধন পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬১ উঃ ক্ষীরোদ 'গাপাল দে'র সৌজনো বিশ্বমিতালি সঘ আলোক চচত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। 

এবারেব বিষয হল যে 
হবি । 

কোন বনা পশুর 
আলোক চিত্রটি ২শে পৌষ ১৩৮১ এর মাধ স'ঘেব ঠিকানায় সম্পাদকেব নমে 

পাঠাতে হবে।  ছবিব মাপ পাসপোট 
সহজ অপেক্ষা কিছু বড হওয়া বাঞ্চনীয় । ভব আধখানা পোষ্ট কাডের ঠেযে যেন 

ণড না হয়। 
ছবির পেছনে প্রেরকেব নাম ও সদসা 

৭ খ্যা অবশ্য উল্লেখ থাকবে। প্রতি সভা- সঙ্যা একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে 

পাববেন না। 

এই প্রতিযোগিতা ছুট পুরস্কার আছে। 
প্রথমটি ২০ টাক দ্বিভীষটি ১, টাকা । পুর" 
স্কাব প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত 
কানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার 
পব যাবা আলোক চিত্র ফেবং চান তার! 
রেজিঃ খরচ বাবদ ১৫০ পয়সার ডাক" 
টিকিট পা্িযে দেবেন। সঘ আলোক চিত্রটি 
নিবন্ধিত করে পাঠিযে দেবে । 

মোটেই শক্ত নয় 

(৭ম স্তবক) 

_ সপ্তষি 

মোশন ৬ এব সনাধান £ 

ক্রমিক স'খাগুলো যদি জানা থাকত 
তাহলে এই সধ্যাগ্ডলে৷ দ্বাবা বিভাজ্য কোন 
একটি সংখাই হৃত নগ্বরগুলোব যোগ ফল 
( অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যাগুলোর ল,ঃ সা, গু ই 
হচ্ছে উত্তব)। তা যখন জানা নেই তখন 
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একটু অনাভাবে সমাধান করতে হবে এই 
ধাধাটি | 

ক্লাশের মোট ছাত্র সংখ্যা ১৯ এবং 

সেদিন উপস্থিত ছিল মাত্র ৭জন। মনে 

করা যাক যে ২০ নম্বর পেয়েছে ( অর্থাৎ 

প্রশ্ন কত্তা) তার কব্রমিক সংখা! ১৯। তা- 

হলে প্রত্যেকের ক্রমিক সংখ্যার সংগে তাদের 

নিজেব নম্বর গুণ কবলে পাওয়া যাবে 

২০৮১৯ বা ৩৮৭ (কারণ সকলেরই গুণ- 

ফল এক )। 

৩৮০ এর উৎপাদক থেকে জানতে পারা 

যায যে ২, ৪8, ৫, ১০ ও ১৯ দ্বারা বি- 

ভাজ্য। এই ৫টি ছাড। অন্য কোন ক্রমিক 

সংখ্যার সঙ্ষে কোন নমবর গুণ করে ৩৮০ 

পাওয়া যাবে না। প্ররশ্রান্থসারে সেদিন ৭ 

জন উপস্থিত ছিল। অতএৰ, এই পাঁচটি 

ক্রমিক সংখ্যা থেকে কোন সমাধান পাওয়া 

ঘা না। 

এভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, 

যে ২০ নম্বর পেয়েছে তাব ক্রমিক সংখ্য। 

১৮১ ১৭ ১৬, ১৫, ১৪১ ১৩১ ১৯৪ ১১ বা 

১০ হাতে পারেনা। 

প্রশ্নকর্তার ক্রমিক 

যে নখচের ক্রমিক 

২০ নমবর পাওয়। 

সংখ্যা ৯ হলে দেখা যার 

মোটেই শক্ত নয় 

সংখ্যাগুলেো দিয়ে (৯৮২০) বা ১৮কে ভাগ 

করা যায় ইহ ধু ওঃ ৪, ৫5 ৬ ৪ ১০, 

১২১, ১৫, ১৮। 

এবার একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে 

যে কেবলমাত্র নিয়লিখিত সাতটি ক্রমিক 

সংখার ছাত্রাদর নম্বরগুলো যোগ করলে ১৮০ 

পাওয়া যায়। অতএব, নিণেয় ক্রমিক সংখা 

ও তাদের পাওয়া নন্বর __ 

ক্রমিক সংখ্যা নম্বর 

৩ ৬৩৩ 

৪ ৪৫ 

৯ ১ ০ 

১৩ ১৮ 

১২ ১৫ 

১৫ ১২ 

১৮ ১৩ 

এই সমাধান যারা পাঠিয়েছেন __ 

৭৫৩৭ পতিত পাবন প্রামানিক, ৭": 

মুছুন কুমার বন্থ। ৭৫৪১ মণি অধিকা৭" 

৭৬৬৭ অঞ্জন গোস্বামী, ৭৬৮৩ আলে।ক কু € 

তেওয়ারী, ৭৪৬৪ প্রদীপ কুমার রক্ষিত, ৭৭ । 

আলপনা চ্যাটাজা, ৭১৮২ অনিতাভ নম! 

৭৭৭৪ অনিরুদ্ধ বনু, ৭৬২৮ দিলীপ কুঈব 

রায়, বি ৭৪৪৬ বিশ্ববস্থ দাস, ৭৮৮৪ স্পা শু 
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মোটেই শক্ত নয় 

ঘোষ । 

৮ ং ক 

এখন ফটবল খেলার মরশুম চলছে। 
তাই একটা ফ.টবল খেলার ধাধা না দিয়ে 
থাকতে পারছি না: 

মোশন ৭ £ 

বেজছত্র শহরে মাত্র ছয়টি টিমের মাধা 
ফুটবল খেলা হয় এই হ্ঞ়টি টিম হচ্ছে 
7 শোভন বাগান, ওয়েষ্ট বেছুল, উত্তর একাদশ 
দক্ষিণ দ্বাদশ, অষ্টস্বিমগ্ুল আর বেকারবুন্দ। 
পভিটি টিম অনান্য টিমের লঙ্গে একবার 
চরে খেলে । জিতলে ২, ডুহলে ১ আর 

। ইরিলে * এই নিয়নে শয়েন্ট দেওয়া হয়। 

এ বছর শেভন বাগ!ন যত পয়েপ্ট পেয়েছে 
ধর পাঁচগ্চণ পয়েন্ট পেয়েছে অনানা সবাই 
শিলে।  বেকারবুন্দ একট পয়েন্ট বেশী 
“প্যঙ্থে ওয়ে বেঙ্গল থেকে। দক্ষিণদ্বা দশ 
)ক যতগলে৷ খেলায় হেরেছে ঠিক তত 
পয়ে্ট পেয়েছে। এ বছর উত্তর একাদশ 

' হারাতে পেরেছে অষ্টধিমগুলকে 

ওয়েষ্ট বেঙ্গল তাদের পয়েন্টের হুলনায় 
স৫চেয়ে বেশী খেলায় ড্র করেছে। এক 
এ? টিম এক এক পয়েণ্ড পেয়েছে। চ্যাম্পি- 

যান টিমটি রানাস” আপের চেয়ে ছুই পয়েন্ট 
বেশী পেয়েছে। 

এই প্রতিযোগিতায় মে!ট এগারট! গোল 
হয়েছে । 

বলতে পারেন কি কোন টিম কত পয়েনট 
পেয়েছ» 

এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল 
এব খেলায় রেজালট কি হয়েছে? 

আর /শাভন বাগান 

উত্তব পববতী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে । মিতা- 
দের অন্নবোধ করা হচ্ছে তাবা যেন এবার 
সম্পূর্ন সমাধান ( অর্থাৎ নির্ণয় পদ্ধতি সহ) 
পাঠান | 

মোশন ৭ এর উত্তব পাঠাবাব শেষ তারিখ 
২০শে অভ্রাণ ১১৮১ বঙ্ষ'কা। 

ক্র সীমাব মধোও যদি আত্মশক্তি সত্য 
তাতেই ভারতের সেবা হবে। 

প্রদীপেব আলাটি ক্ষুঙ্ হলেও তাতে 
সমস্ত পৃথিবী গ্রাস কর'ব ক্ষমতা বর্তমান । 

রবীন্দ্রনাথ 
সংগ্রাহক __ ৭৬৮৯ প্রদীপ কুমার ঘোষ। 

হয়। 

১৫৫ 



বিশ্বমিতালী সঙ্ঘ 
৪৮, রাজকুষ্ স্ত্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী । 

আবণ - ভান - আশ্বিন -- ১৩৮১ 

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিক।। 

১৫ শ বধষ ২য় সংখ্যা। 

সদস্য সংখ্যা ৭৭০১ থেকে ৭৮৫০ পরস্ত মিত্তাদের পরিচয় প্রকাশ 

করা হল। 

যে সকল সভোর ঠিকানা জানাতে আপন্তি নেই তাদের ঠিকান। 

নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাদের নাম তালিকায় 

মুক্তিতত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তারা এ সকল মিত।কে 

সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন । 

সজ্ঘের অবধায়কত্তে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী 

মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিট সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে 

আপত্তি না থাকলে নারী মিতারা এরপর সরাসরি পত্রালাপ করতে 

পারেন । 

নারী মিতাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর 

না পেলে জোড়া পোষ্টকাডে স্মরণ - লিপি পাঠাতে পারেন। যদি 

কোন কারণ বশত: নারী মিতার পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তনে 

যেন তারা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুন্তর থাকা কোনক্রমেই 

সঙ্গত নয়৷ | 

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাক্ষেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে 

সেগ,এ্লি এইরূপ £__ 

অ - অভিনয়, উ - উপন্যাস, খ - খেলাধুলা, গ - গান, ঘ - 

ঘররা গুহস্থাল"শ, চ - চলচ্চিত্রঃ ছ - ছবিতোলা, জ - জানবার কথা, ড - 

ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার পোষ্ট কাড”? ত - তাসখেলা, দ - 

দাবা খেলা, ধ - ধন্ম, ন - নাচ, প - পশুপাখী পালন, ফ - বাগান 

করা, € ফল, ফুল - শাক - সবজী ), ব - ব্যবসা! বাণিজ্য, ভ - জ্রমণ, 

শ - শিল্প, স - সমাজ, হ - সাহিত্য, য - যন্ব সঙ্গীত, র - রাজনীতি, 

সক - অন্কন চিত্র, ভন্ত - বিচগ্তান। 
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নতুন মিতাদের নাম ৪ পরিচয়ের তালিকা 

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইকপে সাজান হয়েছে £- সদস্য সংখ্যা, 

মাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয। 

রং ্ং রং 

৭ চিহ্টিত মিতাদেব ৮৫ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিনানপত্রে সবাসরি চিঠি 

পাঠাতে হবে। 

র্ র্ নং 

পুরাতন মিতাদের পবিচয় £__ 
নিউজ প্রিন্টেব জভাবের প্জনা এই, সংখ্যাধ " প্রকাশ বাহ গেল না। আগামী স্যার 

প্রকাশ করা হবে। 

৭৭০৫ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় _ ২৮, পাল চৌধুবী গ্বীট, রানীঘাট, নদীযা, ১৭ছাত্র 
( ১ম বর্ষ বি ই.) নআঅডউ খ জজ ভ শ স হ য 

৭৭১২ অঞ্জললীবাণী মণ্ডল _- কচুয়া, ১৮ ছাত্রী (আই এটা উ গ ফ ভ হ 

৭৭১৪ অনিমেষ চাটাজখ __ সহ প্রধান শিক্ষক, কদ্রনগর, বীরভূম। ৩৪ শিক্ষকতা, 

অআউ গ চ দ ধ ভ স হ 

৭৭২৩ অশোক কমার সিংহ -_ এলাহাবাদ, হাওড়া, ১১ ছাত্র ও চাক,বী, ভ হু পড়া 

৭৭৩৪ অখিল সরকার -_- বাসৈব কেবানীগঞ্জ, ঢাকা, বাংলা দশ, ২৫ ছাত্র গ যহবচ 

৭৭৪৪ অনিরুদ্ধ বোস -- সেন্ট্শল বাঙ্ক ভফ ইপ্ডিযা, বাঙ্ষাডি, পুকলিয়া, ২৩ 

চাকুরী, অ উ খ চ ভহঙ্ র 

৭৭৬৩ আশোক কমাব গুপধ --: ০০ ৪8. 9. 1390) (5 0.) 00 টি. 

£., টব, ( শাহ ) 80চাাএঞ। (797001 ) বৈ৭881504 ২৭ চাকরী 
হিন্নি ছবি দেখা ও পত্র মিতালি করা। 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিক! 

৭৭৭২ অমিতাভ বেরা, সোনামুখী ব্যানাজী পাড়া, সোনামুখী, বাঁকুড়া । 

( প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ) 

৭৭৭৭ নিত কুনার বসন্ত - চৌধুবী পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৩৪৬ শিক্ষকতা, 

উ খ-ট ছ জ ভ হ 

৭৭৮২ অতুল কুমার সরকার - 03: 70০. 99 2. 2 396০0015900: 381- 

8,125, 910955] 721. 0. ২৯ চাকুরী, উ খচছ জ ড ড 
৭৭৮৪ অসীম রায় - ১৮/এ, শ্রাগোপাল মন্পিক লেন, কোলকাতা - ১২, ৩০ 

মুর, চ জজ ত ভ স হু 

৭৭৯৯ অজয় দে - সেবাগ্রাম,। বেঙ্গল এনামেল, ২৭ পরগনা, ১১ চাকুরী, 

গ চ জ তত ভি হত 2৪ 

৭৮০৫ অলক! পিকদার - কলিক'তা - 8৪, ২০ ছাত্রী, হ গড 

৭৮০৭ অঞ্জন কুমার সেনগুপ্ত - রবীন্দ্র নগর, শিলিগুড়ি, দাঞ্জিলিং, ২৩ চাকুরী উ ভ হ রঃ 

৭৮১৬ অজয় কুমার গুহ সরকার - ১৪০91701) 10150179756 ৩16, ১১: 9৩০- 

0৭, 109৮5, 1. চ. 
( প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি ) 

৭৮%০ অসিত বরণ কর - ষ্টেট ব্যান্ক অফ ইগ্ডিয়া, বেলঘরিয়া, কলি : ৫৬, ১১ 

১ অখ চ গজ হ স ড 

৭৮৩৪ অনুপ কুমার হালদার - 0/09 বিনল কৃষ্ণ হালদার, নওয়া পাড়া ( উত্তর ), 

রাসভ, ৭২৩২০১, ২৭ পরগনা, ২০ ছাত্র, গ ভ হ চ 

৭৮৩৭ অশোক কুমার রায় - ১৫৩, এস, এন, রায় রোড, কলিকাতা - ৩৮, ১৩ 

রী, গ চ ই 

৭৮৪২ অরূপ কুনার দিশ্বাস - দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগনা, ১৬ ছাত্র অ 

খ জ গ নদ ভ স 

৭৭১৫ আলপনা চট্টোপাধ্যায় - জলপাইগুড়ি, ১৮ ছাত্রী, অউ খথখগচ ছ ড হ 

5 [ কেবলমাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করিবেন ] 

৭৭8০ আশীষ কুমার ভট্টাচাধ - 0: 7০. - 81 - 8, ৬/০5: 1৬191159019, 

ঘাট, আসাম, ২৩ চাকুরী; অডউগচজ ভ শ স হ যজ্ঞ 

১৫৮ 



নতুন মিতাদেব নাম ৪ পর্বিযের 'তনিকা 

৭৭৭৪ আমশিষ ভট্রাচাধ্য - ৮০, প্রতাপাদিত্য বোড কলি ২৬, 5৬ চ'বুবীঃ পত্র 

লি, আড্ডা, ভ হঙ্গ অ চক খ ভ্রিকেট, টেপিল ঢনিন। 

৭৭৮৬ আবুল কালাম দুলাল - পুর্ণ কুটিবং আলিন পাড়া, চাদপুল্ কুতিলাত ১৩ 

ত্র গ অ ড ক্। সীতার কাটা, ক্কাউটি | 

৭৮৩৬ আবীবা মুখোপাধ্ায় - উত্চৰপাদা, ১৬ ছাএ, [1310 সি] গা ভিড 

প কফ ড শ হ যয 

৭৮৪ আবুল আবেফ মুন্পী -:0109 *।বনাতিন্ট ৮ ডল, দুর্গ 

ধ, ছু বব ভ সস থে 
খা 

৭৭৯১৮ নন্তন কুমার দন্ড - ( ম্বপন ) বাবা এ 5 তত হ। শিনিত 

গচ ফ বড হ গু 

৭৭৩৬ এ) জেড, এন, এন চৌশুরা কনা পক্ষ বণ সঙকত 5 বৰ? 

৬৬ 

বব? দে 'দিনভাগুব। 

লাদশ, ১৯ ছাত্র; ছু বব সস ড পঙার, ” হা পা ৮ সগ্রঠ, টশহ ব লান্ন্য। 

এস, আলিনুর হাজরা -যশলদি, শাদন]৭ অন্তর £ এ 

€ 

৭4৩ এ, কে, এন, মপিউব বহনান - ভ হন প্রন শপ্রল, 

দেশ, ১৭ ছাত্র, ড ছ সিনেমা, মিত লি 

৭১৯০ এস, এম, ছত্ত/রালী - নতুন গ্রথশ,। বৃ ভাপ হল শী), 

ইজ ঝ ঞ ঢ ফ খ ও 

180808-১া0৮ * 

,৩৫৭ এ) এন, এ, অণনোযাৰ হে।সেন - (তল 00025 জা ত্ুব বহনান, 

20 বিশ্ববিভ্তালয আবালিক এলাকা, বাজশ'১* পিগ নান ব শু হাত বি এ 

৭৮৭৬ এস, এন, সিবার্ীল ইললান - ০, গা।শ উল 

ব ভ শ স হ রর 

চা শব শি] তব 

১ কাশি উদ তত লীী 

২৮১ কল্যাণ কমাব ঘোষ - ১১৭, ৮৩ খাস বাঝু পুত, বগা ডি 

বী,]ীস হ গ য ভ ড খ ও 

৭৭৫৭ কনক কমার বিশ্বাস (সানা।ল ) - বাম্ক শষ ববেপা ১১ ১21৬ গান্থা 

। কলিকাতা। - ৭০০০০, ২৭ ৯|ক,বী ও আইনের ছাএ অ টৎ ৮ছ ভা 

তষ চচ্চা। 
৭৮১৮ কৃষ্ণা নখ - কলি; - ২৮২ ১৮ ভ।ঙঠী, জ ভ ডঃ 

৬৩ 525 53 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৭৭৮৩ কমল কন্মাব দত্ত -- ৪৮. বসন্ত বাবু রোভ, কাচড়াপাড়া, ২৪ পরগনা ১৮ 
ছাত্র গ থ খ গল্পের বই। 

৭৮১৭ কমার মুখোপাধ্যায় -- ৩৫/এ বাচ্ুর পার্ক রিষড়া হুগলী ২৭ ছাত্র 
(বি ই) টেবিল টেনিস যব. 9. 3. 

৭৮২৭ কিংশুক দাদ __ পি - ৩ শশী ভূষণ দে স্ত্রী; কলিকাতা - ৭**০১২ ১৯ 
ছাত্র উ ড ধ ড 

৭৭৪১ গীতা চন্রবন্তী _- ( এম. এ ) ছৃমদুমা ২৯ গৃহস্থালী ট ঘ ভ স্ 

৭৮৭৩ গীতা গিরি _ সিঙ্গব ১৭ ছাত্রী গ চ ছজ প ফ শ হ ্ঃ 

৭৭৭৮ চন্দন সিংহ রার -- মান্দাড়া হগলী ১৯ ছাত্র তা উ খ গ চ ছ 

জ ড ভ হ জ্ঞ 

৭৭৫৪ চন্দ্রা কগু _ কলি:$ ১ঙছাত্রী অ উ খ গ ঘ চ জজ তও 

ফ ভ শ যজ্ঞ 

৭৭২১ জয়া দন্ত - করিমগঞ্জ, ২২ বেকার, (স্াতক ) গ থ চ ভ পত্রমিতালি 

৭৭৫৮ জগন্নাথ সাহা - ৩৪ সখের বাজার লেন, ভগ্রকালী, হুগলী, ২০ ছাত্র, 

উ ভ চ স গ 

৭৭৮১ জয়দেব রায় চৌধুরী - ৬/৪, মতিলাল দেন লেন, কঙ্লিকাতা - ১১, ২৮ 

বাবসা, ব ধ স চ 
৭৭৯৫ জাহানারা গাহম্মেদ - € মৌস্বমী ) দিনাজপুর, ১৩ ছাত্রী, গ ছ ড ন 

৭৮২১ জি, কুমার, - 49. 03. 1৬. 8. 5. চা. 8.10,095%.0/০ 56. &৯ 

7.0. ২৩ চাকুরী, সব বিষযে অনুরাগী 

৭৭৭১ ঝর্ণা ব্যানাজী - কলিঃ ২৭, ১৫ স্থাত্রী, অ গ প্ক থ ন্ুচী ও হস্ত শিল্প জ 
৭৭২২ তপন কুনার রায় - ০/০ হরিলাল রায়, অরুণ ভবন, গৌর রোড গাডে'ন, 

পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডের পশ্চিমে, মালদহ, ১৮ ছাত্র, উগছ জধফ ব ভ রজ্ঞ 
৭৭৩৭ তপন ঝুমার প্লায় - ১০*এ, কাশিপুর রোড, কলি; ৭৯০০০২১ ২০ ছাত্র 

( ২য় বর্ষ, বিজ্ঞান, অনান রলায়ণ ) গ চ জব ভ শ স যজ্ঞ 
৭৭৪৭ তপন গাংগুলী - পশু চিকিৎসালয়, হরিনভাপাড়া, রামপুরহাট, বীরভূম, 

২৮ চাকুরী, অ উ খগ চ জ ত দ প ভ হ য ঙ্ঃ | 

১৬৪ 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচযের তাল্সিক! 

৭৭৫৫ ক্রিদীপ দত্ব মঙ্ুনদাব -_- ০/০ ডাঃ স্ুখময দত্ত মজুমদার, লক্ষী শহর, 

হাইল।কান্দি, কাছ।ড, আসাম, ২৫ চাকুবী, উখ গছ ড ফ হ জ্ঞ 
৭৮১৯ অরুণ দে -- 010০ 101 নু 07009) ০ [090১ 7652001 

/8952195 ১৮ ছাত্র জজ ড ঢ গ খ 

৭৮২২ তাপস কুনাব নুট্াচার্যয -_- ৮৮1১ ডি, যতীন দাস বোড, কলিং ২৯, 
২৬ চাকুরী, উ খ গ চ ধ শু 

৭৮৫০ ত্রিনাথ দাদ -- ০০ শন্তনাথ সরকাব, ৫০ ট0 [গু (দর 01) 
নালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুব, ৫ ছাত্র, ভজডদ পপ কফ নব ভশ সহ নজ্ঞ 

৭৭১* দেবী প্রসাদ চাটাভ্ী ০০ বাসকুষ্ণ চাটাজশ, দলপতিপুব, ভাযা হবিপাল, 

হুগলী, ১৬ ছাত্র, স হ ভ খ বাযাম। 
৭৭২৮ দীপক কুমার দাস -_ ধনিযাখালি গ্রপ ইলেকটি.ক সাপ্রাই, পোঃ -_ 

ধনিযাধালি ভগলী, ১১ চাকরী, ঘ চ 

৭৭৭৩ দীপক কমাব'শ্টামল - ০০ যঙ্গেশ্বব শ্যামল এম, বি, বি, এস, দীঘা বাস্ত। 

শমারপুর, কাথি, মেদিনীপুর ১৫ ছাত্র, ইগ ভ আড প খ চ বৈগতিক শিক্ষা। 
৭৭৬২ থিজেন মাইতি - আনন্দ নগর, ভগলী, ১৫ চাকুবী, উ ধ ত সহ 
৭৮০৯ (দবাতাষ বোস - ১৫, সীতাবাম ঘে'ষ স্ীট, কলিকাতা ৯ ১১ ছাত্র, অ 

খ চ ছ জজ ত দ ব ভ র জর 

9 ৭৮৩৮ দীপেন্দু চক্রবন্তী - 370 101%017 0২০৪৫, 4১১এা0006াচ ব0 ঢাল, 

তা 009110, ০4১04 ভ আদ্ডা, সহাকল চালদনা। 

৭৭৫৬ নাক্তির আহমদ - সাব ইউনিট অফিসার (€( য' পা* ) লাঃ কুঃ উঃ 

সঃ নফলা, ময়ননসি হ বালাদশ ১৫ চাকবী, স মহতগভছডচফপ 

৭৮১০ নিম্মল কমাব সবকাব - ৬ন কালিক,মার মজুদার (বাড, যাদবপুর, কলিঃ 

৩২, ২৬ মাষ্টার টেইলার, চ ছ ব ভ কবিতা [লখা। 

৭৭০২ প্রশান্্ মুখোপাধায - ১৭. বানাযারী লাল টাল লেন, ববানগব কলিঃ 

৩৬, ১৯ ছাত্র (দ্দি কম) উ খ ছু জ ড তর 

৭৭০৬ প্রদীপ কমাব সবকাব - ১০ - ডি. রমেশ মিত্র বাড, কলিং ২৫, ২১ 

যাছকব চ ভ গল্পেব বই। 

৭ বাচ্চ, ঘোষ - ৯৯৮ ১৫, কলাণগড, ২৭ পবগনা, ২২ছাত্র থ 
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নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিক। 

৭৭১০ প্রদীপ কুমার সাহা - ৬/১, সূর্য সেন স্বীট, ফাস.ট ফোঠ কলি £ ৭০০১২ 

১৯ ছাত্র, চ ছ্ছ ধ ভ যয খ 

৭৭১৭ প্রদীপ কুমার দাশগুপ্ত - 5. টব. 0 0 5 17535. 09191791185 
390£91016. -:14. চছ5:560014 ১৮ চাকুরী, গ য ভ খ চ রাল্স।। ্ 

৭৭৩১ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় - বাদামতল। প্লোড. কলি; ৫৮, ২৫ চাকুরী ও অধ্যয়ণ 

গচ ছ দ ফ ভ 

৭৭৬০ প্রবাল কান্তি চৌধুবী (বি. ই ) - [২০০ ০. 167, টি [70996], 

0. - 17. 5. 1. [01201090১ 7911)91. ২৮ ইঞ্জিনীযার, উ চ ছ ভ শঙ্ঃ 

৭৭৬৪ পুর্ণশিব মুখাজী - ০/০ জনতা বিপণি ( ষ্টেপন।স )১ পীরবাবা ইন্দা মেন 
রোড, খড়গপুর ১, মেদিনীপুর, ২০ ব্যবসা, জদ ব ভ শ 

৭৭৬৮ প্রদীপ চৌধুবী __ [3911 ট্বৈ৩ 3, £&০০]) বি) 202, ২. হু ০7156, 

[0815800153010৮/812, ১৯ ছাত্র, ড জ্ঞ থ ভ ক্রিকেট ও হকি। 

পট 

৭৭৭৬ প্রণব কুমার চৌধুবী -- ০/০ প্রেম্টাদ জৈন, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, ২১ বেকার, 

গ চ জ ড ত 
৭৭৮৫ পুপিনা দাস _- প্যা,টল নগব, ১৯০ ছাত্রী, খঘদ্ পভ সহ য 
৭৮০২ প্রণবেশ দত্ত _- 0. 7. 4.1700. 0391)15918 ০৪০ 006152. 00515 

30000৮72010, ২৯ চাকুরী, গ ঘচ নফবভ 

৭৮১২ পুষ্পল বন্থু _ সন্ভোষপুর, পাটুলী, বদ্ধ মান; ২২ শিক্ষকতা, অ খ গ 

চ ভ স হ ব 

৭৮১০ পম্প দাস -- কলিকাতা ৩২, ১৮ ছাত্রী, ভ হচগখ 

৭৮২৫ প্রদীপ কুমাব রায় - মেমারী স্বাস্থা কেন্দ্র, মেমারী, বদ্ধ মান, ১৮ ঠিকাদাবী 

গজ ফ ব ভ 

৭৮৩৩ প্রগ্যোৎ কুমার চক্রবন্ী _ 00587 340 9. 163. 90759, ০.0. 09 

78059, 71191. ২৩ চাকুরী, অ উ ছ ভ শ হ্ক 
৭৮৪৫ পলু কুমার নন্দী -- £১/4, 90019518000, 509: (01009178119 

ড18.7812178£91. [0150 51170600081 ৩১ ইন্গিঃ চাকুরী, গ চ হস খ 

৭৭*৯, বিকাশ দাস -- হাসিমারা হাইঙ্কুল। পোঃ হাসিমারা, জলপাইগুড়ি, 

১৫ ছাত্র, €( এক দশ )। ] 
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নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৭৭০৩ বিমান কুমীব মাহাত __ নিউ কলেজ হোষ্টেল, পোঃ ও জেঃ - মেদিনীপুর, 
১৯ ছাত্র। হ, € কবিতা )স্ক দন, জ্যোতিষ শাস্ত্র। 

৭৭৩৫ বীরেন্দ্র নাথ সাহা __ বাজশাহী গভঃ কলেজ, হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাস, রুম 
৮ বোল ৩০৭, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৭ ছাত্র, অআ টউ দহ ব 

৭৭৪৫ বিছ্যং কুনার বায় _- রায গুবন, হরি মন্দির বোড, ( হ্থীরাপুর ) 101201 
৮৭০, 81095 ৩০ শিক্ষক, ( প্রাণীতব্বিদ ) ধ ভ হজ 

৭৭৮৮ বিহঙ্গ চটোপাধ্যায -- ৫ন” জি, টি, বোড, ভপ্রকালশ, ৭১২২৩২, 
ভ্গলটঃ ১* ছাত্র, ভ চ 

৭৮২৩ বিমান কুমার সাহা! _- টি ও ১73 ৮4৮1২] 214] 

০০0 চাচা 4১], 0 চছা]0৮55 00) 930014৬1১৯1 47241 ঞাএ 2 

14 (4৯৮2৮) ২৫ ভাবভীব নৌসেনা, উ খ চ ছ জড় পক ব ভ শ 

স র ্ক রাশিয়ান ভাষায পডা। 

৭৮২৬ খধিকাশ বন্দোোপাপ্যায - 09805 0£ 2776 2159 0017018] 14178- 

£তা। এত ৬2340509019 010921 01055 এছ 161708 00708) 310৬2 
১৩ চাকুবী, গ হু চ 

৭৮৪৯ বাম্থদেব বানা -- [২] 037 ০ 18478, সেপ্টল গোটানগব, পোঃ 

গীঙ্কাটা, কামবপ, আসান, ৩১৯ ছাত্র, চ জ ভ ডু 

৭৭১৯ ভনতোষ ভট্রচ'ম্য - গোবব'ছডা, কু১পিহাব, ১৩ ছত্রর অ উ খ গ ছ 
্জ ধ ভ সহ্য 

৭৭%২ পতি ভূষণ দবকাব - কুষ্ণপুব, নি% পুকুব, বপুর, বা লানদশ, ২২ ছাত্র, 
ব হ হচ্ছ ধ গ ভ চ অঅ বাজনা। 

৭৭৬৭ ভবাতাষ চন্দ্র দাস - ৩ ২এ, সাতক্টি মিত্র লেন, কলি: ৫৪, ১৭ ছাত্র, উ 
১] 

খ চ জজ ড ভ শ স হ ব 

৭৮৭১ ভূদেব কমাব শীল - গালেনওহাটী -সটলানট হকিন, পোঃ ও শ্রাঃ - 

গোলেনওহাটী, কন্চবিহার, ২৩ চাক্চ,বী, সস চ 

৭৭১৮ মানস নাগ - 0০0 অনুপ নাগ, অভয নগব, আগবতলা, ভ্রিপুবা, ৭৯৯০০৫ 

গ থ হু চুর. ১৮ চ্াাত্ + 
মি এ কী 
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নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিক। 

৭৭৪৬ মণ্ট, কমার সেন - বাদশা লজ পুরুলিয়া রোড; রাচি বিহার ২৫ 
চাকবী হ স গ পত্রালাপ। 

৭৭৬৬ মোহাম্মদ মফিজুর রহমান - ০/০ মোহাম্মদ খোরশেদ আলী সান্ভার - 

সাব রেঞিষ্টারী অফিস পোঃ সাভার ঢাকা বাংলাদেশ ১৭ছাত্র উ গ চ ছজ ড ধ 

ন হস্ক জঙ 

৭৭৭০ মোহম্মদ নুরুল হ্দা - ৩৫/১ মেঘনাদ সাহা রোডঃ ( হটন রোড ) আসান- 

পোল বদ্রমান ২০ ছাত্র অউখগ চতদভহ র 

৭৭৯৩ মাল রায় চৌধুরী - ৬/১ বি; প্রাননাথ চৌধুরী লেন; কলি; ৭০০০২ ১৮ 

ছাত্র অখ থ চ ছ জপ ব ভ সঙ্ঞ 

৭৭৯৪ মোঃ গোলাম আছফার চৌধুরী € মিলু) চকলোকমান বগুড়া বাংলাদেশ 

১৮ ছাত্র হ জ 

৭৭৯৭ মণি মোহন দত্ত - ১৮, রামকুষ্চ আচাধ্য লেন; সালকিয়া হাওড়া ২৮ চাকরী 

অ ডগ জজ ধ ব ভ য হর 

৭৮২৭ মুক,নদ বিহারী বোস - ০/০ মাখন দেবনাথ পানশীল নগর, নেঙ্গলী লাইন: 

পোহ ১২৫০ ২য় ষ্টপ” ভুপাল ৫ এম. পি, ৯৩ চাকরী হ্ 

৭৭০৮ যোগিঞ্র কমার পিং - ৯-ই; বি; টি. রোড চার 1] কলিকাত| ২ 

১৯ ছাত্র ( গ্রাউণ্ড ইঞ্জি; ) চ খ পত্রিকা শড়া। 

৭৭০৭ রণজিৎ কুমার মোদক- ০/০ রাজেন্দ্র নাথ মোদক ১৩ নিযোগী প,কব বাই লেন 

তালতলা কলি; ১৪ ছাত্র ২৭ (দশম ) খ চ ঢ ছ ডগ যয জ্ঞ 

৭৭৩২ রতন কমার দেবনাথ - রাতাপাড়ী কাছাড় আসাম ২৫ চাকরী ৬ 

পত্রমিতালি । 

৭৭৬১ রমেন্দ্র লাল বন্থ - 0/0 মধূশ্থদন বন্থু নবপক্নী বারাসত ২৭ পরগনা ১৩ 

ছাত্র র ভ ড খ 

৭৭৭৫ রাজ! গুপ্ত 0/0 অমল কমার গুপ্ত ত্রিবেণী টি স্থাস লিমিটেড ত্রিবেণী হুগলী 

ছাত্র ভগ চ ড হর ভ 

৭৭৮৯ রেব1 মৈত্র বালুরঘাট ছাত্রী শভহ্কডহ বইলেখা 
৭৭৯৬ রীণা বদ্ধন চন্দন নগর ১৬ ছাত্রী অচ ভয জর 

১৬৪ 



নহুন মিতাদেব নাম ও পরিচযেব তালিকা 

৭৮৭৮ বমেন্দ্র নাথ সরকাব - ০/০ শম্তন্মথ সবকাব, 0/0 70 1 (৮ 0.1). 

পোঃ বালুরঘট, পশ্চিন দিনাজপুর, ১৬ ছাত্র, অউখগছজডপপকফস বজ্র 

৭৭৫১ লুংফা খান - ঢ'কী, ১৬ ছাত্রী, খ চ জ ধ কফ ভঙ্্ক 

2€ ৭৮৩৯ নিস লিলাক ঘেষ - 448, [00197 0095. 770701900, 97210 

(0917809, গ নাচা, শ বই পডা। 

৭৭১১ শ্থাম স্ন্দর সাধুণ! - ২১ ছাত্র, পননিভালি। 5019৩ ট্ব০ে 85, (03997621 

'ব30ে 6 চিন্তনঞ্জন, বদ্ধ ম।ন। | 

বি ৭৭০ শাহিন শ্ুলতানা - কাীকাতা ১৭, ১৬ ছত্রী, »আ ঢ 

৭৭১৬ শিবনারাযণ দাস - 1১  ৬1019170 4281)5 6009, ঢা 0) 

0034, - 10018409901, ২০ নৌ, বাধ, ৪ চুপুলা, খ জ ফ 

৭৭৭৮ শ্ঠামন্ম্দব শুট্টচাগ্য - ১৯ ন সদব 9৮০০, কলি ১৬, ৩১ চাকুনী সাহিত্য 

০, বিটি শকব লাল দ - 920 টয়া 0 17117 ( পানবাজাস ব্রাঞ্চ ) 

/শীহা।টী - ১, আাসান। ১৩ চাকুবী, স হত গ শখ লাজন । 

৭৮০০ শ্টান শ্বন্দধ প্রানাটিব - আফিপার্প প,লানী, পেলগবে “কা ন ৭১২ (এ) 

[১ 0 আলিপুব দুঘাৰ ভু শন, জলপাইঞ্চডি, ১৬ ভান, খ গছ জডদ শওস 

৭৮০৩ শরির্ণব মাটি - জীন বীনা কপে বেশন। 0 কাখিশ খা ) পাত ২ কাথি, 

নেপধিন পুব, ১১ চাকুব" খ ছ ৩ 

৭৮১৬ শর্সিল! সবকর - বাণপব, ১৬ ছাত্রী, গ ড  ঘ জগ 

৭৮৬১ খশৈবল সনহপু ০0 ডাঃ গুবেশ ৮প্থ সনগ্ুপু ভযনাব বাড এ 

- ১৭ আগরতলা, ন্পুবা ১৬ ভান, খগচজড দম শুহ কব জ্ 

৭৭০৭ সুমন্ত কুমার কুণ্ডু, *- 00 মুখাজী বীঙ্গ হাতার, ১ন  বঙনপুব, সিঙ্কুব, 

ভগলী, ১৩ চাকরী, ৬ গাল্পব বই । 

৭৭২৫ স্কান্ত গাব বা - ৫৮১২, গদধর গিহী 7 1শ. ঈঁকবাগাঁছি, হংগুডাঁ- ৪ 

১৭ হার. অ বব জ 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের ভাপলিকা 

৭৭১৯ মনরঞজন পাল -_- ০/০ শুভেন্দু দেব € 70209508] 01210.) 6০9: হস], 

[নয 0. 115019105২৮ চাকুরী, অ উ গ ছ ভ 

৭৭৩০ স্ুুনন চৌধুবী 4 ৪৬. 3 00০৬৮৫1১০81] 010, 93932. 318. 0০5. 

০০ 99 4. ৮, 0. ৩* ঈ্গনিক, উ খ ছ ভ জ | 
৭৭৪৩ ন্ুুলতান মোঃ সিদ্দিক -- ০/০ ফজলু মোড়ল, যোগীপোল, শিরোমণি, 

খুলনা, বাংলাদেশ, ২০ ছাত্র, অ উ খ গছ চড় দ্ধ ন 

৭৭৩৯ মে'মেশ্বর ভৌমিক -- ০/0 কৃষ্ণ চন্দ্র মজ্জুমদ!র, ভাঙ্গাটাউন; ভাংগা, ফরিদ- 

পুর, বাংলাদেশ, ১৮ ছাত্র, চ ছ জ ড বাগান কবা, পিকচার পোষ্টকড' সংগ্রহ । 

৭৭৪২ সন্তেষ কুমার নাথ -- ০/০ লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা, কর্পোরেশন, ১নং 

হগ দ্বীট, কলিকাতা ৩, ২৯ চাকুরী, অ চ ফ ধ 
৭৭৪৯ প্সিছ্ধর্থ চট্টোপাধ্যায় _- ০/3 রমাপ্রলাদ চট্টোপাধ্যায় ৬৩/এ, রামচন্দ্র প্রেস 

ইষ্ট কলিকাতা ৭০০০৩৩, ১৬ ছাত্র, খ গছ জজ ড পপ কফ ভ যম র 

৭৭৭৩ সেখ রিয়াজুল হক -__ বলর্ামপুর, মিরগাচাতরা, ভায়া! আরামবাগ, ৭১২৬০১ 

ভুগলী, ১৬ ছাত্র, অউখগচছডপফ ভশ হ ্ক ভর 

৭৮১৫ মীর কুমার মিত্র _- চ২]5 0৮৮ 580. - 83/457506 - 1.8. 5৭ 
০35 - 40. 101891040. 91178. ২১ চাকুরী, কবিতা লেখা, পত্রালাপ। 

৭৮১১ ম্ভাষ রায়- ্ব০ - 4. 7. £85021 01000105010 56. £& 20 

২২ চাকুবী; ছ ক খ জজ ট ড ড্রইভিং। 

বিঃ ৭৮২৯ স্বপন কুমার চক্রবত্তী _- ০.0. 081766561৮1. 17 8.100, 8 

"90৮ (৬/০৯%5 ) চ6,0: 84000919800] ২২ চাকুরী, উগছজদ বভশয 

৭৭৮৭ লৌমেন্্র কুমার রায় -_- 228/2, ৬:054178581 ৫01 08171855 ফ্যাক্টুবী, 
এইট, 15102100151. 7 00054820015 ৩৭ চাকুরী, চ ভ 

৭৭৯১ শ্ুুব্রত দাস স্সপ্প ০/09 কে, কে, দাস, প্ামনগর, ত্রিপুরা, চা 

ব্যবসা, ডর 

৭৭৯২ জমীরণ কুমার গুপ্ত -- পি - ৮৬নং -কান্তন গে পার্ক, গড়িয়া, ৭৪৩৫০৫, ২৭ 

পরগনা, ১৮ ছাত্র, খ চ জ্ঞক গড 

৭৮*১ মস, ম, শাহ আলম -- জনমাদ্দার ম্যানলান ( তৃতীয় তল। ) ৫/২, নয়ামটি, 
ন।রায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৭ ছাত্র, অ উ গ চ ছ জড় ক সহ ছ্, 



নতুন মিভাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 
চি 

৭৭৫৯ দ্িক্কী প্রধান কলিকাতা - ৬ ২৫ ছাত্রী ( এম, এ) হ শ গ চ 
গ্রস্থপাঠ ৃ 

৭৭৬৯ ম্ুবীর সিংহ ০/০ ব্রজজ গোপাল মিংহ বামনগর রোড নং ৯ - রামনগর 
আগরতল। ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র খ গ চ ছ জ দ ফ ব ভ শ যজ্ঞ 

৭৭৭৯ সপ্ত, দাস বহরমপুব ২০ ছাত্রী উ খ গ চ ড ভ থ 
৭৮০৪ স্রবীর কিশোর আচার্য্য ৩৭ সাউথ বোড, সন্ভেষপুর যাদবপুর কলিকাতা 

-৩২ ১৯ চাকুরী খগ চছ তদ পফ যন 
৭৮১০ পৌরেন্ত্র নাথ কুণ্ডু মিরগঞ্জ বাজশাহী বাংলাদশ ৮ ছাত্র অ গ 

চ ভন্ড জড তত ধ ব ভ স হর 
৭৮১৩ স্বপন কুমার ভৌদিক 0০/9 তপন কুমাব ঘোষ ৩২ডি/১, শরৎ ঘোষ 

গাগেন রোড, কলিক।তা ৩১ 

৭৮৩২ সোনা পাল দ.গ!পুর- ৫ ১৫ ছাত্রী অ গ ছ ন হয জ্ঞ 

৭৮৭৭ সন্ধা। [মঞ্র -- মালদহ, ১৭ ছাত্রী) ম গজ ছ প যব পবতারোহন, 
* শ্ 
ছুপ্প্রপ্য জীবজন্ত সম্বন্ধে জানা। 

৭৭৬৫ হরিপদ পাহাডী -- গোকুলপুর মদন োহন শিক্ষা নিকেতন, গে।কুলপুর, 

ভায়া পটাশপুর, নেদিনীপুরঃ$ ৩০ শিক্ষকতা, তা টউ হস্ক 

৭”২৮ হরিদাস রাম - ৩৬৩১ রাজেন্দ্র প্রসদ' টালিগঞ্জ, কলি" ৩৩, ১৮ ছাত্র, 

ষ্টেনোগ্রাফী ) অ গ চ হু 
ই 

শোনরে মালিক শোনরে মজুতদাব, 

তোদের প্রাসাদে জমা হল কত - 

মৃত মান্ষের হাড, 

হিসাব কি দিবি তাব। 

- স্তকান্থ ভট্টাচার্য্য 
সঃগ্রথহক £১ ৭৬৩৬ বণেক্্রনাথ মুখাজা 

এ ০ 

১৬৭ 



॥ কয়েকজন ধিশ্বমিতার আলোক চিত্র & 
পত্রালাপী মিত।দব প্রতাক্ষ পবিচয উদঘাটনেব শ্রেষ্ঠ মাধাম হল আলোক চিত্র। নীচে 

কযেকজ্ল বিশ্বমিতাব প্রতিকুতির উন্মোচন করা হল। আশাকরি অদ্ূব ভবিষ্যাত মিতাদের 

আলাপের স্বনা অধিকতব সহঞ্জ ৪ সবল হবে।  -_-সঙ্ঘমিতা। 

এ নর 

৪ দে শা 
স্ সপএাটি.....ি রি ৮ 

নি ৭৮১৯ স্বপন চক্রবান্তী। বি ৫৩৮৫ ভ্বিশ্বনাথ বিশ্বাল। 

বি ৭২৫৯ এস, পি, ব্যানাজী। 

৪2 
৮৫ 

চু 



দেবী চৌধরানী 
( পূধ প্রকাশিতের পর) 

লিপিমিতার গত সংখ্যায় সরলা দেবীর 
প্ডিত রামতুজ দন্ত চৌধুবীর বিবাহ 

এবং তার পাঞ্জাব গমন সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ 
কবা হয়েছিল। ন্বামী রামভুজ দত্ত ছিলেন 
পাঞ্জাবের শিক্ষিত বনেদ্দি বংশের সন্ভ।ন। 
এ বংশের ধমের কোন গোঁড়ামী ছিল না। 

দয়ানন্দ সরম্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্ধ সমাজ 
কৈশোরেই রামভুঙজকে আকৃষ্ঠ করে এবং অচিরেই 
তিনি তার নম্বাভাবিক উদাধগ্চণে সমাজে 
নায়কের আলন লাভ করেন। 

পে 

প্রাদেশিক সন্কীর্তারও তিনি ঘোর বিরোধী 

ছিলেন। প্রায়ই তিনি বলতেন “ভারত এক ও 

অখণ্ড, আমাদের সকলের জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি 
এক ও অভিন্ন । প্রথমে আমরা ভারতবাসী. 

তারপর পাঞ্জাবী, ওডিয়া, বাডালী ইত্যাদি ।” 

তিনি আরও বলতেন “প্রদেশগুলো ডিভাইড 

এগ রুলের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। 

অবাধে শালন ও শোষণ চালাবার জন্য 

এ প্রদেশগুলোর স্বতি হয়েছিল। ভাষার ভিত্তিতে 

প্রদেশ স্থগ্রি হযনি, তা যদি হত তাহলে ভারতে 

আরও অনেক বেশী প্রদেশ স্যটি হতে পারত। 

ভাষার ভিত্তিতে যা হু হয়, তা প্রদেশ নয়, 

--অঞ্চল, কারণ অনধিক পঞ্চাশ মাইল অভ্তুর 

ভাষার রূপান্তর ঘটে থাকে।” 



বিশ্বদূতের 

রামতুজের এক জাতীয় ভবানীপুরে বাস 
করতেন । বিভিন্ন কারণে রাম্ভুজকে মাঝে 
মাঝে কলিকাতায় আঙসতে হত, তখন ভিনি 
ভবানীপুরে এ আত্মীয়র বাড়ীতে এসে 
উঠতেন। কলিকাতার কংগ্রেস কার্যালয়ে 
একদিন হঠাৎ লরলানেবীর সঙ্গে স্তণর সাক্ষাত 
ঘটে। আর্য সমাজের মত ব্রন্ম লমন্ঞও 
ধম নীতিতে উদারপন্থী ও প্রলারবাদী । 

পণ্ডিত রামতুজ তাই ব্রহ্মসমাজের প্রতিও 
অতান্ত অনুরাগী ছিলেন । বিশ্বকবি রবীন্রনাথের 
নামও তার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি 
সরলাদেবীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর জ্রোঁড়া- 
সংকোব ঠাকুর বাড়ীতে এসে গুকদেবকে দশন 
করেন এবং অল্পঞ্খলের মধ্যেই ঠাকুর পরিবারে 
ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । বিভিন্ন শাস্্ে রাষতুজের 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বিশ্ব কবিও তার 
প্রতি আকুষ্ট হন। 

ঠাকুব পরিবারের কেহই প্রাদেশিক সন্ীর্ণ 
তাব শিকার ছিপেন না, তাই পাঞ্জাবী 
রামভুজের সঙ্গে বাঙালী মেয়ে সরলার 
পরিণয়ক্ষেত্রে কোনবপ আপত্তি ওঠবার 
স্থযোগ ঘটেনি। 

রামভুজের দেশপ্রেম ও সাংবাদিকতা দবর্জন 
প্রশংসত। উপযুক্ত ও যোগা স্বামীর 
সহযোণিতায় সরলা দেবী এবার সব'ভারতীয় 

আসরে 

ক্ষেত্রে নিজেকে বিলিয়ে দেন। বিবাহের পর 
সরলাদেবী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। স্বামীর 'সন্গে পাঞ্জাবের উদ সাপ্তাহিক 
“হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদনা গ্রহণ করেন 
এবং কিছুদিন পর এই পত্রিকার ইংরেজী সংস্করণের 
ভিনিই হন সম্প্রাদিকা। তত্কালীন দিনে 
সরলা দেবীই একমাত্র মহিলা ঘিনি এক সঙ্গে 
বাংলা, উর্দ ও ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদিকা 
ছিলেন এবং যোগ্যতার সঙ্গেই এই দায়িত্ব 
ভার পালন করেন। 

হুর্দিন ঘনিয়ে 
হ।ত 

১৯১৮ খষ্টাকে প'ঞজজাবে 

এল । বিপ্লবী বাংলার সঙ্গে পাচ্জধাব৪ 

মিলিয়েছে ভারত্গননীর পরা ধীনতার শ্ঙ্খল মোচনে 
তখন বাংলার আকাশে লক্ষকণে ধ্বানত 
হচ্ছে *বন্দেমাতরম্”চ পাঞ্জাব গগনেও অযুত 

কণ্ঠে মন্ত্রিত হয়ে উঠছে “ইন্ক্রাব ছিন্দাবাদ”' । 
ইংরেজ শাসকের শাপনদণ্ড কেপে উঠল, 
মাইকেল ওডায়ারের তন্দ্রা গেল ছুটে, 

পাজ্কাবে সামরিক আইন ভারি হল। তার 

পরেই ঘটল জালিয়ানওবাগে বীভৎল পৈশ।চিক 

হত্যকাণ্ড যার তুলন! পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । 

রানভুজ দত্ত সরলাদেবী তার স্থির থাকতে 

পারলেন না। এর বিকরন্ধে বিশ্বব্যাপী 

প্রতিবাদ জানাতে ডঠে পড়ে লেগে গেলেন । 

এই ময় সবলাদেবী জালিয়ানাবাগের নুশংস 

হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ লিখে রবীন্দ্রনাথকে 

খ ৩৮ 



বিশ্বদূতের আসরে 

এক পত্র পাঠান; সেই পত্র পাঠের পর 

গুকদেব ইংরাজ প্রদত্ত “নাইট ছড়" উপাধি 
পরিত্যাগ করেন । 

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও সরল।.দবীর ও 

তার ত্বামীর নিভীক প্রতিবাদে বিস্মিত 

হয়ে ছিলেন । পাঞ্জাবের এই আন্দেলনে 

তার শ্বামীর নিবাসন দণ্ড হয় এবং কিছুপিন 

পর তিনি জেলেই প্রাণতাগ করেন। শোনা 

বায়। জেলের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার 

করার জনাই অকালে তার মৃত্যু ঘটে। 

ব্বামী বিচ্চেদের শোক সরলা দীর্ঘকাল 

ভুলতে পারেনি । অনধিক ছয়মাস তিনি কোন 

সভা সমিতিতে যোগদান করেন নি, কোন 

আচার অন্যষ্ঠানে অংশগ্রহণ কবেন নি। এই 

সময় মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী অসহযোগ 

আন্দোলন স্ুর কবেন। 

গান্ধীঙ্তী সরঙগা'দবীকে অতান্ স্্েহ 

করতেন। তিনি শোকাচ্ছপ্র। সরলাকে শান্তি 

দেবার জনা আন্দেলনের মধো ডেকে নিলেন। 

তিনিও এ ম্যাগ ছাড়লেন না, রাষ্থ্ীয় 

সনিতির সভা হয়ে অসহযোগ অ+ন্দেলনে 

ঝাপিথে পড়লেন। 

কিছুদিনের নখে কঙগকাতায় ফিবে এসে 

শিখিল ভারত সনাঙজজ লম্মেলনের লভনেত্রী 

পদে অভিবিষ্ত হন এবং ম্বদেশ চিন্তার 
বিভিগ্ন পত্র পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত ও সময়োপ- 

যোগী ইংরাজী, বাংল! প্রবন্ধ ও কবিতা 
লিখতে শুরু করেন। 

এই সময় তশর সাহিত্য প্রতিভার চরম 

বিকাশ ঘটে এবং সবল দেবী রচিত 'নব বর্ষের 

“শতগান?,ত . 'পুূজান”। শিবরাত্রি” 

“িশ্বমাতা” পপুজ্ঞা” প্রভৃতি বইগুল প্রকাশিত 

হয়। এ-ছাডা ইংরাজী ও বাংল। প্রবন্ধ গুলি 

নিঃসান্দেহে বিদগ্ধতার পরিচয় বহন করে এবং 

সরলাদেবী পাগ্ডিতা সাহ্িতারপিক মহলে 

স্বপ্ন, 

বাংলা সাহিত্যের তার 

লম্ম্লৌোএ প্রবাসী 

বীরভূমের বঙ্গ 

সাহিত্য শাখার 

বিশিষ্ট লেখিকা 

দেশসেবিকারূপে 

সমাদূত হযে ছিল। 

কৃতিত্বের ও বিদগ্ধতার জন্য 

বঙ্গ সাহিতা সম্মেলনে এবং 

সাহিত্য সম্মেলনে ভিনি 

সভানেত্রী পদে অভিষিক্ত হন। 

ও মহিলা সাংবাদিকবপে এবং 

সরলাদেন* সে সময় সমগ্র দেশে নারী জাতির 

সম্মান বুদ্ধি করেছিলেন । 

১৯২৬ সালে, সবলাদেবীর অসাধারণ কৃতিত্বের 

জনা ভারত'ব সাংবাদপত্র সেবা সঙ্ঘ, তকে 

উত্ত সংস্থার সভানেত্রী পদে বরণ করেন এবং 

আন্ত পযন্ত আর কেন মহিলা এ পদে বৃত্ত 

হুনন। 



বিশ্বদতের আসরে 

লক্ষ্মী প্রবাসী বন্ক সাহিতা সম্মেপনে সরলা 
দেবীর সঙ্গে আমার প্রথম আলোচনা হয়। 
তখন সন্ধা বেলা | মগুপে সাহিতোর 

কোন একটি সভার অধিবেশন চলছে। 

সরলাদেবীর অনুপস্থিত । খুব সম্ভব এই 
সভার সভাপতি অনাকেউ ছিলেন। অনুমান 
করে নিপাম। নিশ্চন তাকে অতিবি নিবাপে 
পাব। অধিবেশন থেকে খানিকট1] সময় চুরি 
করে ছিধাগ্রস্থ পদে অতিথি নিবাসে ছুটলাম 
তার কামরার দরজায় নক্সাকাটা সবুজ 
পরদা ঝ,লছে। বাইরে দার প্রান্তে টুলে 
একা চাপরাশি। ঘরে কেউ আছে কিনা 
তার কাছে খেজ করলাম। জানতে পার- 
লাম কেউ নেই; তিনি এখন সম্পূর্ণ একাকী 
আমি একটি ন্সিপলিখে চাপরা'শর হতে 
দিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই সাক্ষাতের অনুমতি 
এস । ঘরে ঢুকে দেখি তিনি খোলা জানা- 
লার দিকে উদার দৃর্টিমেলে ধ্যানমগ্রা যোগি- 
নীর মত চুপচাপ খসে আছেন। অস্তমিত 
সুর্যের রক্তিমআভা তার নুষ্ঠাম মুখের উ- 
পর এসে পড়েছে । পৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমা 
তার কপ ধরেনা। মাথায় স্ুবিন্যস্ত কাচা 
পাকা কেশরাশি, অধচন্দ্রাকত ললাট, আ- 
যত লোচন, উন্নত নাসা “্ুরিত অধর,-- সবটা 
নিলিয়ে যেন পথেৰ খোদাই করা গ্রীক- 
ছাচে ঢালা মিনাভ1 মুততি। বু দেশ- 
নেত্রীঞ্চে দেখেছি এমনটি "আসার চোখে পড়েন। 
এমন প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্রিতবব্যঞক্ক মুধনগুল এমন 

চাউনি এদেশে সত্যই 
বিরল। পরে এ'রসঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাৎ 

হয়েছে। সাংবাদিক হবার প্রেরণা এরর কাছ 
থেকেই আমি প্রথম লাভ করি। অন্বস্থথাকা- 

কালীন তার কয়েকটি রচনা! বিশেষ কয়েকটি 
সভায় আমার পাঠ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল ! 

তেজোদৃপ্ত নিষ্ডিক 

শেষ জীবনে সরলাদেবী জাতীয় কংগ্রেস 

থেকে হিম্তু মহাসভার প্রতি আকর্ণবোধ 
করেন এবং একবার নিখিল ভারত হিন্দু 

মহাসভার বাংলার অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করে- 

ছিলেন। এই সময় তিনি হিন্দু জাতির উন্নত 
চিন্তায় চিন্তান্বিত হয়েছিলেন । যদিও কোনরক্ন 

রক্ষণশীল গোঁড়ামিতে নিজেকে আবছ্। করেননি । 

জীবনের শেষ পরে সরঙাদেব “ঞাবনে 

ঝরা পাতা” নামে [নিজের জীবন স্মৃতি দেশ 

পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন এবং 

এই সনয় হঠাৎ ১৯৪৫ সালের ১৮ 

আগষ্ট এই মহীয়সী মহিলার লোকান্তর ঘটে । 

এই জন্ম শত বর্ষ পৃপ্তি কালে বাস্তব দেবী 

চৌধুরাণীর পৃত চরিত্রা সরলাদেবীর প্রতি অকুগ 

প্রণাম নিবেদন করে এই রচনার - ইতি টানলান। 

২৪০ 

৯ 

ক্র 



আমার প্রেম 

শ্রীন।রায়ণ চন্দ্র 

আভ -2কু সা গর আগের খটনা। 

তার কালা ছাপন শেষ 25 এনএ 

গামার এপ বছব বাকী । আমি যে পাডাট।ন্ত 

সেটা টি 

ন?৮ একটা ঢাযার টিউবের 

থাকভাম জি, বো.ডব উপরে । 

দেকান, বলাউ্ডাব 

“্|রদাক এটা ক কা বাসার এপাতবের বা 

লস 25 বন্ধ থাকব পর কাযকর্দন আনান 

খালা দেখতে পাচ্ছি নিশ্য নতন ভাঙটে 

এ. । 

ভ।বৃতই জানাত ইচ্ছা হয় কাবা এতেছেন 

& বাড়াতে, কিছ বাডীর দরজাটা সণ সক 

প্রায় বন্ধ থাকে । জান।লাগচলেতে€ পলা। 

সে সুযোগ অর হয না। একদিন হানতে 

€দের বার দি তাকিয়ে ছিল।ন। হঠ ২ 

»।ন[লার পল।ঢ। সাবযে একটি মুখ ক্ষাণকেব 

ভা পা দিল। বি জান কে দখেহ সাল 

সঙ্গ ;স ৮রে গল। খুড৩ব জন। হলে 

যঢকু দেখতে পেলান তাতে বুনলাম আয়া 

দেখত খুবই প্রুদার। তলোঙ বে এবতে 

পাল (৭১১5) 

প।পাব মাণ'্ন প্রয় প্রতিদিনই ওদের বাড়ী- 

ঢাব দিকে ৬ কিযে থাকভাম। 

ব মত সেদিনও বৈকালের ফুরফুরে 

হ।াছি। দেখলাম 

চত রেলি পরে দাচিয়ে আ.ছ মেয়েটি? 

[একে সঙ্গে সঙ্গেই 

এক নজবে দেখে নিলাম। 

পশনের মত কেক্ডানো চুল আর সুন্দৰ নি- 

টেল চ্হোবাব সঙ্গে গোলাপি বব পোশাকটা 

ভ।ব সুন্দর মা) করেছে। 

বারন য দাড়িয়ে 

-স দ্্এ 

৮,.ল গালা না। 

এক নচাব .দখে নিয়ে চোখ নাবিয়ে নিলাম 

বে, কিক তি ৩ সামলাতত পারলাম না, আবার 

হি "1 এব ।বে একেবারে চোখাচোখি। 

একট মুর্কি হ'সল, আমিও, কিন্ত আর দা- 

রর [ল না, সাভা একেবারে বাড়ীব ভিতর ছুট। 

পুনল।ন হাত পবের দিন বিকেলে 

'গবে ধখান্দায দডালান, ধছুক্ষণ পর 

এলো । প্র খনেই চোখ [চে।খি, ত।রপর 

এািরিততী এ 

আব র 

1দা5 সঙ 



আমার প্রেম 

মুচকি হাসি, কিন্তু আজ সে গেলো না। এত 

তাড়াতাড়ি অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই যে দু'জন 

হুঙজনের প্রেমে পড়ে যাবো ভাবিনি । 

এবার শুরু হ'ল আমাদের কথা বান্তা তবে 

মুখে নয় আকার ইন্দগুতে। 

কিছুিন। প্রতিদিন এ সময়ট।ব জনো 

অপেক্ষা করত, আর আমিও । নাম কিন্ত 

তখনও জানি না; তারপব একদিন কোন ঘট- 

নাকে উপলক্ষ্য করে ওদের বাড়ী যাওয়ার 

সুযোগ ঘটল আমার। পিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথ- 

মেই দেখা হ'ল ওর সঙ্গে, এরকম ভাবে সামনা 

সানি দেখা হয়ে যাবে এটা সে ভ।বেনি _আ- 

নিও না। ম্বৃতরাং একটু সামলে নিয়ে কিছু 

জিজ্ঞাসা কববাব আগেহ লজ্জায় ছুটে চলে 

গেলো ঘবের মধ্যে । দাদা, বৌদি বলেই সন্বো- 

ধন করলাম। 

এইভাবে চলল বেশ 

০৮৩ 

বৌদিব সঙ্গে কথা বলার সময় আমব 

চোখছুটেো। খুজাছল ওকে। কথায় কথায বৌদিই 

ওব কথা তুললেন । নানটাও জেনে নিলাম__ 

রক্ত) । বোরি রিক্তাকে এনে আমার সঙ্গে 

পরিচয় করিয়ে দিলেন । বৌদির অন্রান্তে 
আনরা ছুজ্জনে একট, মুকি হেসে নিলাম । 

হপিব কারণ ছৃ'জনবেহই এক, কারন এটা আমা- 

দের নৃতন পরিস্য নয। বৌদির পধি০যে 

আগেই আমরা আনেক্দূরে এগিয়ে গিয়েছি। 

যাই হোক, এবপর থেকে প্রায়ই বিকালে 

যাই ওদের বাড়ী। প্রথম প্রথম রিস্তার একট, 
লজ্জা হলে এখন আর আমাদের কারুব্ই 

কোন লজ্জা নেই । আমাদের সাহস হানেক 

বেডে গেছে, আমর] অনেক কাছে চলে এসেছি 

এসব স্রযেগেব জনা বেশ 

ধণ।বাপ দে&াা উঠচিং। আনিপা সাঝা বেকালটা। 

যে ঘবে দুঙ্গনে কাট।তান সে ঘরে কোৌদ 

ঢটকতেন ন | অধিকাংশ দিনই দাদার সঙ্গে 

বেড়াতে যেতেন। 

অবশ্য বোৌদিকেই 

ও এসে বদত আমার কছুটি ঘেপে,_ 

তাবশব এক্টান দিযে 

কেলে। 

$7লে শিতাম 

লতত আমাদেব খেলা, আব গম 

গণ্ন বলতে বলতে হঠাৎ থামিয়ে দিলে আম।বৰ 
হত খানি তাব কোমল হাঙদুখানিব মাধো 

চোপ ধরে আবার খল।র জনা অস্ুরেোধ করত। 

আমি তখন তার গোলাপেখ পাপডির মত 

কোমল ঠোট ছুটিতে একটা চুমু দিযে আবাব 

আনব 

শব করতাম । আনাব সরচেঘে বেশী ভ'লো- 

লাগত তাব সেই প্রন্দধব (কাকভানো 77 

গালাকে । যতন গল করতাম 5 কিএক তব 

সেই চুলঞলো নিষে 

তণন 

খে" করত । বিক্ « 

«ক গভীর আাপেশে পাড় থাকত 2৭4 বি 

বুকে মুসা গুদ্ধে। যখনই 
[যতাম খুজে খুঁজে সবঠেরে ভালো জিনিয 9 

(যখনি বো 

কিনে ভানতান ভার জান্য। দরবার সনয় ক? 

২৪৭ 



মি 

আমার প্রেম 

সহজে দিতাম না লোভ দেখিয়ে বেশ কয়েকর্ট 
চুমু আদায় করে তবে। 

ভাধতাম সত্যই আমি প্রেমে পড়েছি তান' 

হালে এত কেন! এর আগে তো কোন দিন 

নিজের জানো এন 

তা।শিশি | 

ভালো ভালে জিনিস 
দাদা এসন খেয়াল রাখতেন না, 

তিনি অফিস নিয়েই বাস্ত থাকতেন। বৌদিও 

তাপ ঠাকুর-ঝি আব আমার দিকে বিশেষ নজর 
দিতেন না। মাঝে মাঝে এমনও দিন গেছে 
সাপশ আমি ওদের পাডা গিয়ে সোজা বিভ্রখার 
পে গিয়ে বতক্ষণ গল্প কবে কানিযে আসাহ।ন, 

পদ ানাত€ প।কতেন না। 

এখনি ভবে কেটে গেল একটি বছছব। আল 

'£ছুদিন পরেই পরান্ষী তাবপবেই চটে যেতে 

হ'ব পাঢা। তাত শেব কটা'দন আব একট 

শী ঘনিষ্ঠ হগযাব চেঠ্া করছিলান , কিন্তু এই 
»শী খশিগ হত শিঘেই একাদন ধবা প.ড 

গান কোপণ্দব ভাশ্ত । কি লজ ই সদন 

715 ান। 

সবনত পর্ন আচএর পিন দাদা শী 
৫ 27 পুরি রব খল ঠা করছেন ১ আগদা 

প-বি খবে। আংববা শিশ্চঙ সালিহ 
চে 41 আনি দা এপ খবর্ঠ ব খন না আব 

1প আসবেন ন।। বশ কযেক ঘন্টা ক টগ 

কও 

কিছুক্ষণ পবে বুঝলাম দাদা বাজার করতে চলে 
গেলেন বৌদি কি করছিলেন জানি না। 

সন্ধাব একট, আগে যাবাব সময় দেখি পাশের 
ঘ.ব বৌদি কি কবছেন। বললাম-_-“বৌদি 
১লললান। 

কটা শুনে বৌদি বললেন ঠাকুরপো 
শেন, গেলাম, “লনেন কাস সকাল আটটার 

মাপা এলো কিন্তু জিচ্ঞাসা করলান_-'কেন? 

উন্তবে তবা্ি বললেন-__১ রিক্তা এলে নি? কই 

ন| তো! "কল আমখ্নাও বভ"তে পূজা করছি 

এই খান্েই 

হত লে বোরযে য্ছহি হঠাৎ 

ধ্বে “যাচ্ছে! 

কে থা ৮ এক, কলেজেব দিকে, .দখি ওবা পুজে!র 

কতটা কি কপ । বৌদি মুচকি হেসে ভিজে তোয়া- 

সুঃঢী হতে দয়ে ধললেন, খু মুছে নাও 

পপ এখানে খুনে, গুষ্পাঞ্ধল"« 

বি 9 

পদ আমার ই তঢ। বল) 

অব নাগ।ব চুনঞচলো এক করে নাও এই নিয়ে 
বদর বখছে দেল হনেক কেফিয়ৎ দিতে 

হব বধধাণব- বুনে *” 

কন", “কন? আয়নাব কাছে গিয়ে 

দখা বেচা বোকার । কল অ.বার 

১১ক হামদেন যন ব কাছে মুখটা নিবে 

(যে দখেই লক্গায আব তেপিব দিকে ত।ক।তে 

পারলাম না। রপ্ত ব ভাদ.বব চিহ্ট সারা মুখে। 

কহ এ |নেলো হয়ে গেছে।  বিজ্তার 



আমার 

চোখের কাজল আমাব গোটা মুখময় লেগে 
গেছে । কপালের কুমকুমের টিপটাও আমার 

গালে । কোন রকমে লজ্জায় মুখট] মুছেই ছুট। 

পবের দিন সকালে চান সেবে ধতি পাঞ্জাবী 

পরে বেডি হযে গেছি। সিটি দিযে উঠতে 

প্রথনেই দাদার সঙ্গে দেখা। 

বধলিকতা কবে বনেনশঃ “এই যে ভাবা এক্াবে 

সরম্বতী ববপুত্র হয়ে এসেছে। ভালোই হরেতে, 

আমি একট, আসছি, তোমার পবৌদ এ ঘবেছ 

আছেন ছু'জনে মিলে একট, তাড়"্ত ডি ঞ্জোগা- 
ডট! করে ফেলে ।।” সতি। কথা বলত কি গত 

কালের ব্যাপাবটাযর় আজ বৌদব কাছে যেতে 

একট, লঙ্জাই ল।গছিশ। 

দ।দা 2৮৭ একট, 

যাই হোক গেলাম বৌদি একট, মুস্কি 
হাসলেন, বলেন, *ন্বন্দব দেখিয়েছে, যা মানাবে 

না।” আনি লক্ষা পেেছি কথ টা 

ঘুবযে নিলেন। তেদিব সঙ্গে কথা 

চোখদুটি ঘুবছিল গোট 

বেছচ্ছিল পবিক্ীাকে। আনার 

বুঝতে পারলেন বৌদি বললেন, 

পেরেছি আমাব সঙ্গে কথ! বলতে কি 

লাগে। তোমার গোখ ক।কে খুজতে 

ও খবে আছে বাপ । 

দেখে 

ললালেও 

ঘবট,য শুধু খু্জ 

চেখবে ভ।ষ। 

বুঝে 

শভলো 

বুঝে । 

পাশের ঘন গেলাম দা] খুলল্তঙ হাহা 

পেয়ে মশলা । গন করে প্রলাধনে লাস হ 

প্রেম 

হযে একটি নতুন শাডি পড়ে অপেক্ষা করছিল 
এতে ওকে যেন অআবো ভালো দেখাচ্ছিল। 

চুক্তেই গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট ছুটি 

চেপে একটা মুচকি হাসল আনা দিকে .চেষে 
গাল ছুটি.ত টোল পতে মুখখানা যেন আারও 
নুন্দর হযে উঠল । বললাম খুল শ্রন্দব দেখাচ্ছে । 

এগিয়ে গেলাম 25 ৩ দিযে ঢেনে শিলান বুকের 

মশো বললান পিওত5 একটা চুখুদি, 7 -খলল 

এবট্র পরে। “কেন 7 বাল এখন আমর 

হ'তে খলি হবে। হাতে খলি না হলে £ম 

দিতে নেই । াপছনে কখন পাণ এপে গেছেশ 

দেখিনি বৌদি বলালেন হা 5 বব পো ঠাকুব পব 

লব পুশ 

বই 2) খড্িটা শিখে দিই 

১৮৭ হল কিনা তত গাবরলান ৫৩ 

“চনে যাব তবু আজ যতক্ণ দেন 

প্রাএপনে প্াখবীর সরব জঙ্গল, 

আছে “রাও 

এ বিশ্বকে শিশ্খর বপাসযোগা কণ যাব মাহি 

নব ভ।তকেব কাঙছে এ মানার পাও আঙ্গাকি ৭ 

_স্থর্টন্য ভট।? « 

সগ্রাহক-অসজয কুমাব হালদার (র-৬** 
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মাকিণ থেকে বিজয়ার চিঠি 
আজ চিঠির শুরুতেই লিপিমিতার পাঠক 

পার্ঠকাদের জানাই শুভ ৬বিজযার আন্তরিক 

শ্বীতি ও শুভেচ্চা। সুদূর মাফিন মুলুক থেকেই 

কামনা! করি আপনাদের জীবন স্থার্থষ হোক 

স্বন্দব হোক । আপনাদের সংস্পশে যাণ আসছেন 

ও আসবেন তারা আপনাদের আন্তরিকতাকে 

উপলব্ধি করুক। 

সজ্বেক আদশ ও লক্ষ্যে উদ্দদ্ধ হোষে 

আমি সঙজ্ঘের হযে প্রচার কাধ্য চাঙ্গাই। 

যে প্ুনহান উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ গড়ে 

উঠেছে তাকে স্বার্থক বপ.দবাব জন্হ আমি 

আমেবিকা ও কানাডাতে সদস্য সংগ্রহে নেমে 

পাড। বলাবাহলা আমি আপনাদের আন্তরিক 

শুতেচ্জায় পরিপর্ণ সাফল্যলাভ করি। মজ 

আপনার! লিপিমিতার বৈদেম্পিক মিতাদের তালিকা 

দেখলেই আমার কথার সত্যতা খুঞ্জে পাবেন 

কানাডার গ্রাহক সংগ্রতে এবং প্রগাবে সংঘব 

প্রাঞতন মিভাবোন মতি লবিত। গুহ এক 

বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। উনিই কানাডার 

সংঘর প্রতিনিধি ডাং সোমেন বন্থর সাথে সংঘের 

পরিটয় করিয়ে দিয়েছেন । ডাঃ বন্থুর একাস্ত 

মহান্ুভবতায় ও সৌজন্যে আজ বিশ্বমিতালি 

সংঘের অনেক মিতাভাই-বোন ছড়িয়ে ছিটিয়ে 

আছেন সুদূর টরল্টোতে এবং তার আশে পাশে। 

লিপিনিভার ভাই বোনারা বোষ্টনের “প্রবাসীর”, 

কথা নিশ্চই শুনে থাকবেন। ১৯৭৩ সালের 

৯ই ফেব্রুয়াবী শ্রীপঞ্চনীর পরম পুণ্যলগ্নে “সর- 

স্বতী পৃজ্জার মধ্যে দিয়ে প্রবাসীর জয়যাত্রা শুরু 

হোযেছিল। সে কয় যাত্রা এখনও অগপ্রতিহত 

গতিতে চলছে । প্রবামী সাফলোব সাথে 

প্রথম বসব অতিবাহিত কবাব পর ২য় বর্ষে 

পদ/পন করল। ঘিতীয বষে প্রবাসীর নতুন 
কণ্মকর্তারা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধদিতে সকলের 

উপস্থিতিতে নিবাচিত হেল। কোন দলাদলি 

নেই কোন নিববাচনের উত্তেজনা । এক 

শনি পরিবেশের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের পব 

সমাধা হোল । 

নেই। 

কম ভার গ্রহন কয়েই প্রবাসীর কম কর্তার! 

বাৎসরিক বনভোজনের আয়োজন করেন। গত 

২৭শে জুলাই শনিবার বোষ্টন থেকে ৩, মাইল 

দুরে 13070 00০৮৪ শহরের কাছাকছি 

9০306 [50165 1,815 এ বনভোজনের ব্যবস্থ 

হয়। বনভোজনের পক্ষে এই জায়গাটা সত্যই 

উপযুক্ত স্থান। 

উপৰে যুক্ত আকাশের উদারতা? নীচে চোখ 
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মাঞ্কিন থেকে বিজয়ার চিঠি 

জুড়ানো সরোবরের স্বচ্ছ জল আর টারিপাশে 

নীরব, নিস্তব্ধ । শুধু স্থান নির্বাচনে নয়ঃ উদ্দর- 

পূরণের আয়োজনও কম হয় নি। -_খিচুড়ীছিল 

প্রধান আর অপ্রধান--অনেক কিছু । তারসঙ্গে 

প্রাণখোলা হৈ ৮,-- গানবাজনা, গল্পগুজব, 

সাঁতাব কাটা, লটারী -- সব মিলিয়ে দিনট! 
কাটল ভালই । 

এর পর ২৩শে আগ শ্বনামধন্য ববীক্্ 

গায়ক ছিজেন মুখোপাধ্যায় এলেন বষ্টনে ।_ 

কানী হাসপাতালের আঁডটোবিয়াম হলে উনি 

একের পর এক- প্রায় ৪০ খানা গান গাইলেন, 

শুধু রবীক্রসংগীতই নয়, আধুানক ও ছিল কিছু। 

এভাবে দেখতে দেখতে পুজা এদে গেল । 

এদেশে পৃথিবীর যে কোন দেশের লোক ধমীয় 

বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে তাদের 

কৃতি ও সভ্যত বজাঘ রাখতে পারেন। কোন 

বাধা নেই। কিন্তু এর জন্য তো কোন ছুটি 

নেই? তাই ছূর্গাপৃর্দা অথবা এ জাতীয় কোন 

অনুষ্ঠান পঞ্জিকা অনুযায়ী তিথি, ক্ষণ নিলয়ে 

করা সম্ভব নয়। তই পুঞ্র দিনটা পণ্রিকা- 
নিদিষ্ট দিনেব আগের অথব। পরের শনিরবিবারে 
করা হয় সাধারণতঃ । এবছর পূজার দিন ঠিক 
হল ২৬শে ও ২৭শে অক েবর। স্থান _-ওয়াল- 

থামেশ 9.8. 0০. &র ০10680017৭1] 

এই ছুদিনেই করা হল চারিদিনণের অনুষ্ঠ।ন-__ 

“বিদেশে নিয়মো নাক্তি”- মনে মনে এই সাস্বন। 

পুরোহিতের ভূমিকায় ছিলেন বীরেশ্বর চত্রুবত 
মনি শম7 ও হিমাংশু ভট্র'চার। উপস্থিত 

প্রতিটি দশা নার্থীকে পার পর প্রসাদ বিতরণ 
করা হল। ২৬শে সন্ধ্যায় পামান্য সাংস্কৃতিক 

এনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৰা 

শীত পডাব আগে গেষ যা বাকী থাকল 

তা হল ৬বিজয়া সম্মেলন । আয়োজন হয়েছিল 

৯ই নভেম্বর বষ্টনের কারী হাসপাতালে । 

প্রথমে দেখা-সাক্ষতে ও কুশল বিনিময়, তার 

পর সামান্য দক্ষিণ হস্তেব ক্রিযা _ | গান-বাজন। 

অবশ্টই বাদ পড়ল না। মন্ুঙ্নেব মুখা 

আকধণ ছিল রীতি প্রণতি চক্রুবন্তীব গান & 

ভ্মতি রাঘবনের "ভারতনাটাম্ ত্য | 

বারে করি আহবান'-_ এই মূলমন্ত্র নি 

প্রবাসী গড়ে উঠেছে। জাতি, ধম? বর্ণ ও 

তাষ নিধিশেষে সকলেই এখানে যোগদান করতে 

পারেন। কোন বিধিনিষেধ 7নই। কোন 

াদারও প্রযোজন নেই। 

বি৬5৮৭ ডাঃ রনেম্ত্রনাথ ,দ-- 
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হিমালয়ের কোলে কোলে 

রবীজ্ৰীনাথ বলেছেন আমি “ম্ুদুরের পিয়াসী" | 

অজ্ঞানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার কৌতুহল 

আকাহ্খা অনাদি অনন্ত কাল ধরে অল্পবিস্তর 

প্রতোক মানুষের মনেই আছে। নানা দেশ- 

বিদেশে ঘুরে ছোট বেলা থেকেই এই ভ্রমণের 
নেশাট1! আমার মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল। 

সদৃরের হাতছানি আর উপেক্ষা করতে পারলাম 

একদিন বাড়ীর সবাই লিলে বেড়িয়ে 

পড়লাম হিমালয়ের এক তুর্গম তখস্থান অভি- 

মুখে। 

লা] । 

১:৬৭ সাল, ১৭ই জুন রাত্রি আটটার 

সময় হাওড় ষ্টেশন নাইন আপ “হন এক্সপ্রেলে 

চড়ে বসলাম । ১১ তারিখ সকাল ন্টার সময় 

পুন/তার্ধ হরিদ্বার ষ্টেশনে নামলাম । এখানেও 

অনান্য তাঁর্থস্থানের মত পাগাদের অত্যাচার 

থুব বেশী । তারা একে অপরের প্রতি হিংসা- 

পরায়ণ। আমরা মাগে আগ একবার হরিদ্বারে 

এসাছলাম বলে আনাদের বিশেষ অসুবিধায় 

পড়তে হয়নি। 

পাণ্ড1 ঠিক করাই ছিল। তার বাড়ীতে গিয়ে 
উঠলাম। বাড়ীটা ধমশালার মত। আরও 

9৫১৪ স্বপন শ্গুল 

অন্য।না তীর্থযাত্রী সেখানে আছে। বাড়ীর 
পাশেই পুণা সলিলা গঙ্গা! নদ তীব্রবেগে বয়ে 
চলেছে । বিড়লার নামে এখানে একটা সুন্দর 

শ্বেত পাথরের বাধান ঘাট তৈরী কর! হয়েছে। 

অসংখ্য স্রানার্থীর ভীড় । গঙ্গ। এখানে ক্ষীণকায়। 

এবং তীব্র স্রোতম্ষিনী তাই ঘাটে শিকল বাধা 

রয়েছে। সগ্য বরফনি-্তত বলে জল অসম্ভব ঠাণ্ডা । 

স্নান করে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল! 

লক্ষ্য স্থল বদ্রীনাথ। পাণগা,ঠিক হয়ে গেল। 

আসল পাগ্ডা থাকেন বদ্রীনাথে। তার কম- 

চারীর। যাত্রী সংগ্রহ করে। তারাই একজন 

ছড়িদার দিলে । সেই বরাবর আমাদের মাল 

পত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে রান্না বায়। 

পর্যস্ত সব কাজ করে দিত। মুরলী ধরের 
গ[য়ের রঙ শ্যামবর্ণ। রোগাটে গড়ন। বয়স 

পঞ্চ শর কাছাকাছি । 

“শুভস্য শঘ্বম তাই আর দেরী না করে 

পরের দেন অর্থাৎ ১৭ তারিখ সকালে যাত্রা 

শুর হ'ল। তীর্ঘযাত্রীদের ভীড়ে নানা রকম 

অন্থৃবিধা হবে বলে পাগ্াদের পরামশে একটু 

দূর পথে গিয়েছিলাম। ফলে আমর খুব আরামে 

৭২৭ 
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যেতে পেরেছিলাম । বাল তরকারিতে. দিত। 

গঙ্গার এপারে এলে কোটঘদ্বার যাওয়ার পরের দিন সকাল বেলায় যোশীমঠগামী 

বাস ধরলাম । বেলা প্রায় আড়াই-টা নাগাদ বাস ধরলাম। এখানে সব বাসই প্রাইভেট 

কোটদ্বার শহরে এসে পৌছুলাম। পথে বনের! এরা বাস যতগুলি সিট ঠিক ততগ্ুলিই 
মধ্যে অনেক ময়ূর দেখতে পেয়েছিলাম । কোট লোক চাপায়। তীষণ বিপদঞ্জনক পাহাড়ী 

দরে আমরা এক ধমশালায় গিয়ে উঠলাম। রাস্তায় যেতে হয় বলেই বোধহয় এই 

ব্যবস্থা । বাসে প্রায় দুদিন থাকতে হবে। 

কোটদংার বেশ বড় শহর। ছূর্গম পাহাড়ী শুনে মনটা দমে গেল। এক সঙ্গে প্রায় 

অঞ্চলে এতবড় শহর দেখে সত্যিই বিশ্িত না ৩০/৪* খানা বাস আমাদের আগে ও পিছে 
কয়ে পারা যায় না। যাই হোক সন সেরে চলতে লাগল। 

ঠোটেলে দ্িপ্রাহরিক আহার করে বেশ এক 

চোট ঘুম দিলাম। বিকেল বেলায় শহরটা ১ঘন্টা পর বাস ল্যান্সডাউন শহরে এস 
ঘুরে বেড়াতে বেরুলাম। ফিরে এসে দেখি থামল। এই ল্যান্সডাউন একটা বিণ 

মুরলীধর ষ্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করতে বমে মিলিটারী ক্যান্টনষেণ্ট। বদ্রীনাথের দিকে 

গিয়েছে। এখানে আলু ছাড়া আংঙ কোনও যত ক্যানউনমেন্ট আছে তাদের সব্চলির + 

শ/কসক্জী দেখতে পেলাম না। যদিও বা পাওয়া হেড কোয়াটার এই শহরে। 

যায় তাও অতি ছমূল্য। ছড়িদারের মুখে শুন- 
লাম বদ্রীনাথের কাছাকাছি নাকি আলুও পাওয়া আরও কতকগুলি শহর পেরিয়ে বস 

মুদ্ষিল। সরংখালিতে পৌছুল। সেখানে হোটেলে 

খাওয়া দাওয়া মেরে নিলাম। 

এই সব পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানেই হোটেলে 

বা চটিতে খেয়েছি সেখানেই একট বৈশিষ্টা বেলা প্রায় তিনটার সময় আমরা গ্ীনগর-. 

লক্ষ করেছি যে তাতের সঙ্গে একটাই মাত্র শহরে পৌছুলাম। এটা কিস্ত কাশ্মীবের 

আলুর ভরকারী ভাতেও আবার ভীষণ ঝাল। রাজধানী সেই গ্রীনগর নয়। চারি দিকে 

“হড়হর কি ডাল এর অবস্থাও তখৈবচ। রাত্রে পাহাড় দিয়ে ঘেরা বিরাট এক উপতাকার 

ছড়িদারের রান্লাই খেতাম। বার বার বারণ উপর অবস্থিত এই শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ 

করা সত্বেও পে লুকিয়ে ল,কিয়ে একটু আধটু সত্যিই মনোরম। 
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রাত্রি সাড়ে লাতটা নাগাদ আমর! রুত্র 
প্রয়াগে পৌছুলাম। রাক্তিতে বাস চলবে না। 
তাই এখানে রাত্রি কাকাতে হবে। এখানে 
অসংখ্য তীর্থযাত্রীর ভীড়। অতিকষ্টে কালী 
কমলী ওয়ালার ধর্মশালায় থাকনার জায়গা 
মিলল । ] 

এই কালী কমলী ওয়ালা এক 
সাধু । শিয্ার দোরে দোরে ভিক্ষা করে 
মেই অর্থ দিয়ে তিনি যাত্রীদের স্থবিধাব 
জনা হিমালয়েব অতি ছর্গন তীথস্থান গুলিতে 
পিম্ম/(ণ করে গিয়েছেন অনেক ধন শালা। 

মহান 

খুব সকালে উঠে অলকানন্দা ও 
কিনীব সঙ্গমে স্লান সেবে নিলাম । 
এই নদীই দেবপ্রয়াগে মিশেছে । 
সঙ্গমে একবার বেকায়দায় 
শিস্তার নেই। খণডকুটোব মত কোথায় যে 
নিরে যাবে তার ঠিকানা নেই। বড বড় 
পাথরের চইকে জলে ভাসিয়ে নিয় তাত্র 
বেগে ছুটে চলেছে এই পাহাড়ী নদীগুলি। 

মন্দা- 

এই 

মান্তুব এই 

পড়লে আর 

ছুই নদীর সঙ্গম স্থলকে বলে প্ররয়াগ। 
তাই এই 'জায়গা গুলিতে নানও হইয়াছে 
দথপ্রয়।গ, বজ্্প্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়।গ, 
বিজ প্রয়াগ ইত্যাদি । এই রুদ্রপ্রয়াগ থেকে 
বান রাস্তা ছইদিকে গিয়েছে। একটি মন্দা- 
কিনীর তীর ধরে কেদার নাথের দিকে 

বদ্রৌনাথের 

যেঙ্লীমঠ 

গুপ্তকাশী পর্যাস্ত। আর একটি 

দিকে অলকানন্দার তীর ধরে 
পধন্তু। 

আমাদেব বাস অলকানন্দাব আশে পাশে 
এগিয়ে চলল। সে বাস্তা যে কি ভীষণ 
দর্গন ত| মুখে বল! বা কলমের ডগায় লিখে 
বোঝানো যায় না। অতলম্পশশী গভীর খাত 
বাসের চাকা সামানা সপ করলেই কারে 
কোন চিহ্ন থ'কবে না। 

বেলা আড়াইটাব সময় যোশীমঠে পৌছুলাম। 
এখানে আমাদের পাগ্ডাজীর মেজছেলে থাকে । 
তাব বাড়ীতে উঠলাম । দুদিন একট।ন। 
বাসে চেপে আছি বলে শর্শর খুব ক্রান্ত। 
তাছাডা এ ছূর্গম রাস্তায় চলবার সময় 
মনেরও অনেক পরিশ্রম হইয়েছে। এখানে 

অল্প অন্ন ঠাণ্ডা লাগতে আপস্ত করল। 

এখান থেকেই হিমাল/়েব তৃষাবাবুত শ্ঙ্গ বেশ 
তালভাবেই দেখা যায়। এই যেশী মঠের 
পর থেকেই হাটা পথ শুক। 

একটানা ১৯ মাইল হাটা পথ। তার 
মধ্যে আবাব অনেক ছুরারোহ চড়াই 

উতরাই আছে । এই রাস্তষ একমাত্র 

নেপালী কুলিদ্বারা বাহিত কাণ্ডি বা ডাণ্ডি 

ছাড়া আর কোনও যান বাহন নেই। 

মিলিটারিরা বাদরুট তৈরী করছে একবারে 
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বদ্রীনাথ পর্যস্তভ। রাস্তা আনকখানি তৈর 
হয়ে গিয়েছে । বাবার জন্য ঘোড়া এব: 
মা ও ছোই ভাইযের জন্য কাণ্ডি ঠিব 
হয়ে গেল । কাণ্ডি ঝডিব মত দেখতে, 

এবং একজন কুলী বযে নিয়ে যায়। 

পরের দিন অর্থাৎ ২০ তারিখে সকাল 

সকাল যাত্রা কবপাম। যোশীমঠ থেকে প্রায় 

তিন মাইল উতবাই নেমে আমরা বিধু 
প্রয়াগে উপস্থিত হলাম ৩৪ মাইল 

রাস্তাব সমস্তটাই আমি হেটেই গিয়েছিলাম । 

এই বিষুপ্রয়াগ বিষ্,গঞ্জা এবং অলকা 

নম্দার সঙ্গমস্থল। জলেব গঞজনে কান 

পাতাই দ্ায়। আমবা যে সময় এসেছি 

অর্থাৎ বর্ধাব প্রারস্তে এই সময় অলকা- 

নন্দর জল একেবারে ঘোলা! এবং বিষুঃ 

গঙ্কায় জল খানিকট! নীলাভ। এই উভয়েব 

পার্থক্য একটা সরলবেখাষয ন্থন্দবভাষে ফুটে 

উঠেছে। এখান থেকেই বদ্রীনাথ পধস্ত 

অলকানন্দা একটি বারের জন্যেও চোখের 

আড়াল হয়নি। তখন মনে ছিল উৎসাহ 

উদ্দীপনা । তাই প্রথম প্রথম এ পাহাড়ী 

রাস্তায় হাটতে বিশেষ কষ্ট হয়নি । কিন্তু হাটা 

বেশী অভ্যাপ নেই। তাই বেলা বাডাব 

সঙ্গে সঙ্গে এ ভীবণ ছুরারোহ চড়াই 
ভেঙ্গে হাটতে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। 

একটানা তিন মাইল হাটার পর শিখদ্গের 

গুরদ্ধায় গোবিন্দঘাটে এসে পৌঁছলাম । 

»গুরুগোবিন্দ নাকি এখানে কিছুকাল 

তপস্যা করেছিলেন। আরও ছু মাইল পথ 

অতিক্রম করে পাণও,কেস্বরে উপস্থিত হুলাম। 

এখানে বহু প্রাচীন একটি মন্দির আছে। 
কথিত আছে যে এখানে পাগুবগণেব জন্ম 

হয়েছিল। আরও ছেডমাইল হাটার পর 

আমর! বিনায়ক চটিতে এসে উপস্থিত হলাম । 

হোটেলে সেই চিবা-চরিত ঝোল ভাত দিয়ে 

দুপুবের আহার সেরে নিলাম। 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যাত্রা! শুরু করলাম। 

একটানা সাড়ে পীচমাইল চড়াই ভেঙে 
হনুমান চটিতে পৌছুলাএ। ছোট জায়গা 

কিন্তু যাত্রী অত্যধিক। ছোট একটা বাড়ীর 

দোতলায় ৫ টাকা ভাড়া দিয়ে হই ভাগের 

একভাগ আমরা নিলাম । হরিদ্বার থেকে 

ব্রীনাথ পধন্তর প্রত্যেক জায়গাতেই ভীষণ 

নোংরা । খাটা পায়খান।। কেবলমাত্র এখান 

কার পায়খানা দেখলাম স্যানিটারি । বাজে 

এখানে ভয়ানক শীত পড়ে। 

আমাদের যাত্রা শুরু 

ফুর়োতে চায়না, চলেছি 

তো চলেইছি। রাস্তা তৈরী করার জন্য 

শিলিটারীরা অনেক জায়গায় তীর্ঘযাত্রীদের 

দাড় করিয়ে ডিনাসাইট ফাটাচ্ছে। বেশ 

সকালে আবার 

হল। পথ যেন 
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খামিকটা চড়াই উঠে গিয়ে 
হাটতে আরম্ভ করলাম । অনামনস্ক ভাবে 
রাস্তা চলছি। এমন সময় একট] বাঁক ঘুরতেই নভ্ররে পড়ল সেই বহু আকন্খিত 
বৈচ্নাথ ধাম। 

সমতল ভূমিতে 

এই 

বাড 

খুব 

উপর 
ভট্রপ্রীর 
ভদ্রলোক 

বলতে পারেন। 
দিয়ে অ'মাদের 

বিরাট একটা উপত্যকার 
শহর ; আমাদের পাণ্ডা 
এসে উপস্থিত হলাম। 
অমায়িক । সুন্দর বাংলা 
যাওয়া মাত্রই গরম জল 
হাত ধোয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। 
পুত বেলায় তপ্তকুঙডে আ্ান করলাম। 
এঠ তপ্ত কুণ্ডের জল ভীষণ গরম। কাপড়ে 
»ল বেধে এই জলের মধো ড্ুশিয়ে রাখলে 
আধঘণ্টার মধো লিদ্ধ হয়ে যায়। আ্ান 
“পরে মন্দির দেখতে গেলাম । 

মন্দির বেশ বড়। মন্দিরের গায়ে 
নেক কারুকাধ্য। ভীষণ ভীড় তই লাইনে 
দাড়িয়ে অতি কষ্টে ভিততে ঢিকলাম। 
ভিতরটা বেশ অন্ধকার, একটা পিলস্ুজের টপর একটা সোনার প্রদীপ জ্বলছে। 

আবছা আলোয় বিগ্রহ দেখতে 
সধ্স্থানে  বদ্রীনারায়ণজখী বসে অছেন। ছইপাশে কুবের, বিষণ প্রমুখ অন্যানা দেবতারা আছেন। বিগ্রহের গায়ে খছুমূল্য অলঙ্কারাদি | শোনা যায় এই মন্দিরের 

পলাম। 

নিমাণ কর্তা হলেন গাড়োয়ালের মহারাজা । মহাত্মা শঙ্করাচার্য এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এখনও দক্ষিণ দেশীয় পুরোহিতের ছ্বাবা এখানকার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাকে ণরাওল” বলে। 

এই মন্দির বৈশাখ ম।সে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন খো.ল এবং কালী পুজোর পরের দিন বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তখন থেকেই বরফ পড়তে শর. করে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত বদ্রীনাথ শহর বরফে ঢেকে যায়। তখন লোকজন সকলে নীচের শহরে নেমে যায়। সৌনদর্য অনিবচনীয়। চারিদিক বরফে সাদা। রাতে ন৫টা লেপেও শীত কাটে নাঁ। সকাল বেলায় এই শ্বেত শুভ্র পাহাড়ের ওপর যখন সোনালী রোদ পড়ে তখন এর সৌনদর্য অতি মনোরম হয়ে ওঠে। 
বদ্রীনাথের উত্তর দিকে উদ্তুগ নরনারায়ণ পর্বত। একদিকে মানা শৃঙ্গ । 

সকালে উঠে নিদর্শন শ্ববপ টুকিটাকি 
কিছু জিনিষ পত্র কিনে নিলাম । পাণ্ডা 
জীর দেওয়া ভোগ খেয়ে বেল। ১ট। নাগাদ 
যোশীমঠেব দিকে যাত্রা শুর, করলাম। 
এই ভোগ সত্যিই বেশ উপাদেয়। অনেক 
দিন পর এখানে তৃপ্তি করে খেলাম। 

বিকেল নাগাদ বিনায়ক চটিতে ফিরে 
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এলাম। সকালে যাত্রা শুর, করে বেলা 

সাড়ে আটটা নাগাদ বিঞুপ্রয়াগে এসে 
উপস্থিত হল্লাম। সেখান থেকে অতি কষ্টে 
তিন মাইল চড়াই অতিক্রম করে ১০ টার 

সনয় যোশীমঠে পৌছুলাম। এখানে এসে 
শুনলাম রাস্তায় কোথায় মিলিটারীর জীপ 

খাদে পড়ে গেছে তাই হাধিকেশ অথব! 

কোটঘ্বার থেকে কোন বাস আসেনি । তাই 

যোশীী মঠে দুদিন থেকে অতিকষ্টে হৃধিকেশের 

টিকিট করে বাসে চেপে বসলাম। 

বিকেলে বাস র,দ্রপ্রয়াগে এসে উপস্থিত 

হলাম। সেখানে থাকবার জায়গার ভীষণ 

অভাব। তবুও ছড়িদ।রের তৎপরতায় আত 

কদধ একটা আস্তানা নিলেছিল। পরের দিন 

বেলা ৯টার সময় ভশ্রটনগর পৌছুল।ম। 

এখানে ছড়িদার মুরলীধর নেমে পড়ল। 

একসঙ্গে বহুদিন, থাকার ফলে তার উপর 

একট মায়। জন্মে গিয়েছিল তাই ভারাক্রান্ত 

হৃদয়ে তাকে বিদায় দিলাম । এখানে 

খাওয়! দাওয়া সেরে আবার বামে চাপলাম 

বেলা তিনটার সময় হাধষিকেশের খুব কাছা- 

কাছি একটা চটিতে বাস দ্রাড়াল। সেখানে 

চা খেয়ে আবার বাসে চাপলাম। 

খানিক দূর গিয়ে দেখি সামনে কুড়ি 

একুশখানণি বাস দাড়িয়ে পড়েছে। তখন 

বর্ধা কাল' - ভাই ধস্ নামার জন্যে পথে 

অনেক বার এরকম ভাবে বাসকে দাড়িয়ে, 

পড়তে হয়েছে। ভাবল।ম এবারও বোধহয় 

ধস নেমেছে । 

অনেকক্ষণ বাসে একটানা বসে থাকতে 

আর ভাল লাগছিল না। তাই নেমে 

নেমে দেখতে গেলাম কি হয়েছে। জনৈক 

হিন্দস্থানীকে ব্যাপারটা 'জিঙ্গেস করতে 

সে জবাব দিল “বাস গিরগয়া”। বুকট! 

আমার ধড়াস করে উঠল। ঘটনা স্থলে 

গিয়ে দেখলাম যে রাস্তার পাশে প্রায় 

লিকি মাইল গভখর খাত। সেই খাতের 

পাশ দিয়েই পুণ্য সলিল! গঙ্গা! ক্ষীণ,দহা 

হয়ে বয়ে চলেছে। 

হধীকেশ থেকে আগত যোশীমঠগামী 

একখানা বাস রাস্তা থেকে ন্িপ করে 

গঙ্গার পাশে গিয়ে পড়েছে। বাসের 

কোনও অস্তিতই তখন আর ছিঙলন। 

যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর তাকিয়ে বাসের 
চারটি 'চাকার ছুটি চাকা , একধারে এবং 
পেছনের চাকা ছুটি তার থেকে বেশ কিছু 
দুরে দেখতে পাচ্ছিলাম। ্ 

পাশের এক ভত্রলোকের কাছ থেকে 

বাইনোকুলারটা ছেয়ে নিয়ে ত্কাকাতেই চোখে 
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সী 

পড়ল এক নারকীয় দৃশ্ট। বাস যাত্রীদের, 

হাত, পা, মাথা ইত্যাদি ইতত্ততং বিক্ষিপ্ত 

অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই ভীষণ পরিণতি 

হাষিকেশে পৌছে একটা ট্যাক্সি করে হরিছায়ে 
পাগডার বাড়ীতে যখন এলাম তখন রাত্রি 

প্রায় আটটা। যানবাহন পূর্ণ কর্মচঞ্চল শহরে 
দেখে মনটা ভয়ানক দমে গেল। বিষ এসে মনট। বেশ আনন্দিত হল। আমাদের 

মনে রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় 0. তীর্থ ভ্রনণও হল সমাপ্ত। 

পত্র 'ধতাদের স্ুনংবাদ 

আপনি কি জানেন? বাংল! দেশ থেকে বাংলাভাষায় প্রথম পত্র মিতালী পত্রিকা “মৈত্রীবন্ধন* 

মিতালী সংসদ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 

মাত ভাষার প্রৃতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যার! বাঙলাদেশ, ভারত ও পুথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত 

বাঙালী ভাই বোনদের সাথে পত্র মিতাল? করতে আগ্রহী! তারা অপেক্ষার প্রহরে মগ্ন না থেকে আজই 

যোগাযোগ করুন ॥ -_ জি, এম, মাসুদ 

সম্পাদক £ মিতালী সংসদ 
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সত্যি প্রেমের গলপ 

সাধারণ মধ্যবিভ ঘরের অতি সাধারণ 

ছেলে ছিলাম আমি। চেহারায় মোটেই 

কোন জৌলুস ছিলে।না, কিন্তু মনটা ছিল 
রঙীন । অবশ্য তার কারণও ছিলো, একে 

একে আঠারোটা বসন্ত পেরিয়ে যৌবনের 
রূডীন দরজায় সবে যখন পা দিয়েছি, ঠিক 

তখনই আমার চারিদিকের পরিবেশটা মনের 

স্বান্থের পক্ষে মোটেও অনুকূল ছিলোনা । 

অনেক বন্ধুই তখন সাথী জুটিয়ে ফেলেছে, 
আর বারা পারেনি তারা আপ্রাণ ঠেষ্টা 

করে চলেছে। 

এ বয়মে আমারও অনেক কিছু ভাল 

লাগতে শুরু করেছিলো । কলেজে পথে ঘাটে 

যে লব মুখ চোখে পড়তো - সবই ভাল 

লাগতো । কারুর সংগে বারছুয়েক দৃষ্টি 

বিনিময় হলে তো কথাই নেই, মনে হতো 

বিধান্ত। বুঝি বিশেষ যত্ব নিয়েই এই মুখটি 
স্প্্রি করেছেন শুধু আমারই জন্য । কারণে 
অকারণে আয়নার সামনে দীাড়াতাম, পরিপাটি 

করে আচড়ানে! চুলের ওপর আবার স্পর্শ 
দিতাম চিরুণীর। 

৭৪৬৭ তড়িৎ কুকার বনু 

গায়ের রঙটা কালে! হলেও পাউডারের 

হালক। প্রলেপ দিতে ভুলতাম না। এমনি 
ভাবেই যখন দিনগুলো কাটছিলো - ঠিক 

তখনই ঘটনাটা ঘটে গেলে।। 

বারো নম্বর ট্বটামে উল্টোডিডির োড় 

থেকে প্রতিদিন শিয়ালদা যেতাম। নুরেজ্ 

নাথ কলেজের ছাত্র আমি, কাজেই ওটাই 

আমার রুট ছিলো । একদিন ট্যাম টউ্টপেজে 

অনেকক্ষণ দাড়িয়ে ট্বামের প্রতীক্ষায় । বাসরুট 

থাকলেও ট্বামেই আসা যাওয়া করতাম, 

কেননা ট্যামটা! অপেক্ষাফত ফাঁকা থাকতো 

টণামের দেরী দেখে সেদিন কিন্তু বাসে 

যাব কিনা ভাবছি- এমন সময় মে এলো। 

এসে দাড়ালো ট্যাম পেজে আর পাঁচ 

জনের সংগে। 

বাপে ওঠার যে টিগ্বাট আমায় বাল 

ইপেজের দিকে টেনে নিয়ে বাচ্ছিলে।। 

সেই চিন্তাটা ট্যাম ই&পেজেই রয়ে গেল। 

মনকে বোঝালাম--একটু গ্লেরী ছলেই বা 

ক্ষতি কি--টামে বেশ আরাম করে বাওয়া 
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যাষে। 

চোর! চাউনিতে মেয়েটিকে দেখতে লাগলাম 
৷ মাঝারি গড়নের চেহারা, গায়ের রঙটা বেশ 
ফরসা। পরনে স্তুপ ইউনিফরম কাধে একট! 
ব্যাগ, বুকে স্কুলের ব্যাচ। দূর থেকে স্কুলের 
জামট। পড়া গেলোনা। এমন সময় টাম 

)এলো। মেয়েটি ফাষ্ট ক্লাশে উঠলো, আমিও 

অনুসরণ করলাম ভাকে অনভান্ত পায়ে। 

তনভাস্ত বলছি এই কারণে, আমি সাধারণতঃ 

সেকেওড ক্লাশেই আসা বাওয। করতাম। 

সেদিনই ব্যতিক্রম । টবামে উঠে বোধ হয 

রগ লেডিজ সিট অগ্রেষনের সময় এদিক 

দিক তাকাতেই আমাব সংগে চোখাচুখি 
হায গেল। আর যায় কোথায়? আমার 

করনা প্রবণ মনটা তখন একসংগে তিনধাপ 

কর সিঁড়ি “ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে সুরু 
কারছে। যেঞেটি লিটে বসার পর চোর! 

চাইনিতে কয়েকবার দেখঙাম কয়েকবার ধরাও 

পড়ে গেলাম চোখে চোখে । কিন্ত ভ্রক্ষপ 

বলোনা । আমি নামার হুষ্টপেকজ আগেই 

নে গেলেন। 

এরকম পথে খাটে অনেক দেখেছি। 
কিন্ত নামার আগে মনে বেশ একটা আচ 
কেটে দিয়ে গেলো ভা বুবি আর কখনে 

য়নি। 

তার পরের দিনও দেখলাম গুকে এবং 

আরও কয়েকটা দিন লক্ষ্য করলাম । ৩-ও 

দেখলো আমাকে । 

একদিন ফেবাব সময় দেখলাম ওকে। 

টামে উঠে আমায় * দেখে অন্যান্য দিনের 

মতোই মিটে গিষে বসলো । খানিক এদিক 

ওদিক তাকিয়ে একটা বই খুলে পড়নে 

লাগলে! । আর আমি পডতে লাগলাম 

ওকে । কণীাীকটার এমে টিকিট চাইলো ওর 

কাছে। মেয়েটি বইয়ের ব্যাগটি খুলে কয়েক 

মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে থেকে ভ্রচটা কুঁচকে 

বইগুলো নেডে চেডে দেখতে লাগলে!। 

তারপর কতকটা আত্মগত ভাবেই বলল আবার 

মানি ব্যাগটা পড়ে গেছে! মুখটা জাল 

হয়ে গেছে লঙ্ভায়। 

কেন জানিনা হঠাৎ মনে হলে। এই টা 

আমি ছাডা ওর কোন আপন জন সেই। 

ওর এই লজ্জা থেকে একমাত্র আমিই বুঝি 

ওকে রক্ষা কবতে পাৰি। কগুাকটারকে 

ডেকে ছুখানা টিকিট করলাম। মেয়েটি লক্ষ্য 

করলো । দেখে মনে হলো ওর উচ্ছেগ 

কমেছে কিন্তু লজ্জা কমেনি। বইয়ের পাতায় 

আর মন দিতে পারলোনা সে। আমি 

তখন নিজেকে বিগাট একটা কিছু ভাবতে 

শুর, করেছি। 

মনে মনে ভাবছি টীম থেকে নেষে 

২৫ 
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মেয়েটি কৃতদ্ত। জানাবে, নাম ঠিকানা জিজ্েস 

করবে, কিন্বা নিজের নাম ঠিকান। দিয়ে বলৰে 

একদিন বাড়ীতে যাওয়ার কথা। উত্তরে আমি 

কি বলবো তারই রিহাসাল দিয়ে চলেছি 

মনে মনে। কিস্তু আশ্চার্, নারী চরিত্র 

দেবতারাও বুঝতে পাবেননি এদের। ট্এাম 

থেকে নেমে স্ুপ। সামনে এগিয়ে এসে 

কৃতগ্ত৷ জানানে। দূরের কথা একপকম ধমকের 
স্বরেই বলে উঠ,ল। পয়লা বেশী হয়েছে 
বুঝি? খরচ করতে হয় অন্য জায়গায় 

করবেন। এই বলে উত্তরের অপেক্ষা ন। 

করে নিজের পথে এগিয়ে গেলো । আমার 

তখন ফেটে যাওয়া বেলুনের মতে। অবস্থা । 

। প্ুরেব দিন বাড়ী থেকে স্থির করেই 

টার টামে আর যাবোন।। ট্শাম ইপেজ 

সে পড়তেই অভ্যাস মত দাড়িয়ে পড়লাম। 

পরক্ষণেই আগের দিনের গেই বিভীষিক। 

চোখের লামনে ভেদে উঠতেই চাবুক খাওয়া 

ঘোড়ার মতো বাস ষ&পেজে গিয়ে দভালাম। 

কয়েকদিন নির.প্দ্রবেই কাটলো । কিন্তু অদৃ[ষ্টর 
লিখন তো মোছার নয, ফলে বাস পেজে 

পৌছতেই দেখি আমর আগেহ গিয়ে ঈড়িয়েছে। 

আবার টু,ামের কথ মনে পড়তে কেমন 

যেন পৌরষে আঘাত লাগলো। ভাবলাম ওকে 

অদ্ধ ভয় পাওয়ার কি মছে? 

৯৭ 

' কগড।কটার টিকিটের জন্যে আমার দিকে 

হাত বাডাতেই মেয়েটি পয়সা বাড়িয়ে দিলে 
হ্খান। টিকিট। একখানি টিকিট আমার দিকে 

বাড়িয়ে ধরে এমন ভাবে তাকার্লপো যে কিছু 

আগের লেই ঘুম ভাঙা পৌর,যটকে আর 
খুজে পেলাম না। সে বোধ হয় ততক্ষণে 

আবার শাশ ফিয়ে শুয়েছে। 

তারপর মেয়েটি আরও ছুদিন টিকিট 

কাটলে, যেন ম্ুদ শুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে চায়। 

তৃতীয় দিনও আশা করেছিলাম কাটাব, সেদিন 

কিজ্ঞ আবার সেই রল্ষ্ম যুণ্তি নিজে টিকিট 
কাটতে পারেন না? বাসে অতগুলে। লোকের 

সামনে কথাগুলো সবাঙ্গে ছল ফুটিয়ে দিলো । 

সম্পূর্ণ অন্য দিকে তাকিয়ে সহজ জ্াবে 
দেখালাম, যেন আমায় বলেনি । নিযনিত বাসে কচ 

দেখা হতে লাগলো ওব সংগে। ভাবলাম 

আবার ট্াম ধববো কিনা, কিন্তু সেই পৌকবটা” 

আবার বাধা দিলো । | 

£ আশ্চর্য ব্যাপার, মেয়েটি কাছাকাছি না 
থাকলেই আম।র পৌরুষের যতো বিক্রম, আর 

সামনে থাকলে বিশ্বের যতো চিন্তা নিয়ে পৌর,যটা- 

চোখ বন্ধ করে বসে থাকে । তবু বাসেই 

যেতে থাকি । দেখা পাই, দখা না পেলে 

সারাদিনই মনটা আধাঢের মেঘের মতো মেঘলা 

হয়ে থাকে । কথা নাহলেও বামে মামি আছি কিনা 

কয়েকবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা কবে 

হাজার ভীড় থাকলেও। - 

২৫৬ 
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আর বাদ থেকে নামার সময় মুহূর্তের 
জনয চোখের দিকে তাকিয়ে যেন নিঃশকে 
বিদায় নিয়ে যায় একটা পরিতপ্ির হাসি 
হাসতে হাসতে। 

একদিন দুপুরে কলেজ পালিয়ে বন্ধুদের 
সংগে সিনেমা গেছি। হাতে বই খাতা 
সবই আছে। পিনেমা! থেকে বেরুতেই দেখি 
সামনে দিয়ে সে যাচ্ছে। চোখাচুখি হতেই 
থেমে গেলো । 

বিস্মিত হয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে 
বললো - আজকাল কলেজের ক্লাশ বুঝি 
এখানেই বসছে ! কি জবাব দেবো, 
এতোগুলো বন্ধু বান্ধবের সামনে? অবশ্য 
বন্ধুবা না থাকলেও জবাব দিতে পারতাম 
বলে মনে হয় না। অপরাধীর মতো চুপ 
করে রইলাম। কয়েক মুহুর্ত চুপ করে 
থেকে দে বললো-_-মার যেন কখনো না 
দেখি। এই বলে সে হন হন করে 
এগিয়ে গেলো। 

লজ্জা আর অপমানে কান 
গেপো। বন্ধুদের একজন হললো -- কেরে? 
আমতা আমতা করে বলি-_আমারঃ এক 
মাসি। বন্ধুটি বিশ্মিত হয়-মাসি! তোর 
চেয়ে তো ছোট মনে হলো? উত্তরে বলি 
হ্যা, কিন্ত খুব রাশভারি । 

লাল হয়ে 

প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে বাড়ী ফিরি। 

মনে, বলি -- ও কি আমার গাজেন? 

আমার ঘা খুশ তাই করবো ও বলার 
কে? কালই আবার সিনেমা যাবো কলেজ 

পালিয়ে । দেখি ও কি করে। এবার 

কিছু বলতে এলে অপমান করব। 

কিন্তু বলতে কঙ্ঞা নেই, ওর সংগে 

দেখা হতে কিছু বলতে তো পারিইনি, 
এমনকি কলেজ পালিয়ে সিনেমা যেতে 

পারিনি আর কোনদিন বন্ধুদের হাজার 

অনুরোধেও। 

লেখ পড়ায় মন দিয়েছি। 
তিনটে বছব পেরিয়ে এসেছি সাফল্যের 

সঙ্গে। পাট-টু দেবার পর বেশ কটা 
দিন কলেজে যাইনি, তবে ঠিক সময বাস 
পেজে দীড়াবার অভ্যালটা ছাডতে পারিনি । 
হাজার কাজ থাকলেও একবার করে বাস 
পেজে গিয়ে ঠাড়িয়েছি। ও এসেছে, আমার 
দিকে তাকিয়েছে কয়েকবার। তারপব বাসে 

উঠে গেছে । মাঝে মাস তিনেক অবশ্য ওকেও 
দেখিনি। বোধ হয় স্কুল ফাইন্যাল দিয়ে বসে 
ছিলে বাড়ীতে । 

একে একে 

যাই হোক পাটু পাশ করার পর যে 
দিন মর্কসিট আনতে গেলাম (লদিন আর 
দেখিনি ওকে বাসে। দেখার কথাও নয়; 

তু 
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কেননা! অনেক দেরীতে বেরিয়েছি বাড়ী থেকে । 

মার্কসিট নিয়ে কলেঞ্ থেকে বেরুতেই মেয়েটির 

সংগে দেখা । হাসিমুখে দাড়িয়ে আছে কলেজের 

গামনে। জীবনে যাকে হাসতে দেখিনি তার 
অমন' হাসিমুখ দেখে সংশয় জাগলো মনে। 

ঠিক দেখছি তো? নাকি আমারই চোখের 
গোলনাল হলো? 

স্থদদর একট1 নীল জজের্ট শাড়ী] পড়ে 

সে হাসি মুখে দীড়িয়ে। হাতে নীল রঙের 
একটা তানিটি ব্যাগ। কপালে একট সাদ। 

চন্দনের টিপ। আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে 

এলে । হাসতে হাসতে বললো আপনি ভালো 

ভাবে পাশ করেছেন আগেই খবর পেয়েছি। 

অদ্ডিনন্দন জানাতে এসেছি । এরপর এম, কম্ 
পড়বেন তো? 

একটু আমত্তা আমতা করে জবাব দিলাম 

চাকরী করার ইচ্ছে আছে। চান্স পেয়েছি 

একট । 

হাসিটা মিলিয়ে গেলো মুখ থেকে। 

ধমকের সুরে বললো যা খুশি তাই করুন, 

তবে এম, কম্ পড়তেই হবে। 

আবার সেই আগের মতে। চোখ রাঙানী 

দেখে মনটা হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে । ওঠারই কথা, 

কেননা যথেষ্ট বড় হয়েছি ভাছাড়। ভালো 

-রেজান্ট করার জন্যে মনে অহংকারটাও বেশ 
দানা বেঁধে উঠেছে। মনের সেই অহংকারী 

* আমি ৮ টা এমনি এক অনাত্ীয়াযর ধমকে 

অত্যন্ত অপমান বোধ করে। মনটাকে সংযত 

করে দৃঢ়ভাবে বলি কি করবো না করবে৷ 
সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার । সে সম্পর্কে 

কিছু বলার অধিকার আপনাকে কে দিলো? 

আচমক1 এই কথার চাবুক খেয়ে মেয়েটি 

দিশাহারা হয়ে যায়। ভাবতে পারেনি চিরঙ্গিন 

যে ছেলেটি পালিয়ে এসেছে মে এমন ভাবে 
ঘুরে দাড়াতে পারে । কিম্বা এমনও হতে পারে 

চিরদিন জয় করে এসেছে । বলেই পরাজয়ের 

আঘাতট। তার কাছে বড় হয়ে দেখ! দিয়েছে। 

কয়েক মুহুর্ত বিন্িত হয়ে তাকিয়ে থেকে 

থেমে থেমে বলে--অধিকার ! 

তার সেই বিশ্বিত শান্ত চোখ ছুটি আমার 

সমস্ত শক্তিটাকে নিমেষে যেন শুন্যের কোটায় 
পৌছে দেয়। জোর করেও বলতে- পারলাম 

না-আপনি অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে 

গেছেন। শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, 
মন্ত্রপড়া সাপের মতো! । একটু হেসে মেয়েটি 

বলে-অধিকার কেউ দেয়নি, কেউ দেয় 

না, অজর্ন করতে হয়। তুমি. পারোন। 
বলেই এ কথা বলতে পারছে । কিন্ত 

তোমায় কিছু বলার অধিকারটা আমি 

নিজেই নিয়েছি বলে জোর করে বলতে 

২৫৮, 



গত্যি প্রেমের গল্প 

পারছি--চাকরী করলেও লেখাপড়া বন্ধ করা হবে না। মনে থাকবে তো। 

চজবে না। বন্থবারের মতো আজও হেরে গেলাম 

ওর কাছে, কিন্তু হারার মধ্যেও যে এতো 

আমতা আমতা করে বলি-_বাড়ীব আনন্দ আগে টের পাইনি। হাদি মুখে 
প্রয়োজনে চাকরণটা! করা দরকার। বলি--মনে থাকবে । 

আর আমার প্রযোজনে লেখাপ।টা । গুড বয়, মেয়েটি হেসে ওঠে । চলে, 

সেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে মেয়েটি বলে। মনে এবাধ বাডী যাই। আজ কিন্তু তুমিই 
থাকে যেন। আর কোন দিন মবাধ্য টিকিট কাটবে। 

ঈশ্বর যাদেব ধবে আছেন, তাদের কোন ভয নাই। মাঠেব আলর উপব চলতে চলতে 

যে ছেলে বাবাকে ধরে থাকে, সে পড়লেও পভতে পারে - যদি অনামনক্ক হযে হাত ছেড়ে 

দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে মে পড়ে না। 

শ্রী গ্ররামকৃষ্ণ পবমহ"্স 
সংগ্রাহক-শ্রীঅশোককুমার মুখাজী (বি ৭১৬৫) 

তুচ্ছ ঝগড। বিবাদ ভুলিয়। যান। ব্যক্তিগত বিভেদ ও বৈষম্য ভুলিযা যান । বাংলাকে সম্মিলিত 

ও মহান করিতে পচেষ্ট হউন। বাংলার মহত্বই আমাদের গৌরব । যদ্দি বাংল ৰাচে তবে 

কে মরিবে এবং যদি বাংল! মরে তবে কে খাচিবে? .. নেভাজী স্ুভাবচশ্র 

সংগ্রাহক শ্রীমশোককুমার মুখাজী (বি ৭১৬৫) 

১৫ 



ভ্ীডুবুরী 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 

কালের মহাসাগর থেকে ম্মরণযোগ্য কিছু 

রত্ব আহরণ করে মিতা ভাই বোনদের 

হতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার 

আহরণে কিছু এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে 
পাঠক পাঠিকারা সেগুলো! তাদের সঞ্চয়ের 
যাদুঘরে যথাযোগা স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে 

রাখতে চেষ্টা করবেন। 

২ জুন ১৭১৩ 

ইউটে_ট এর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
এই চুক্তির সাহায্যে ইওরোপীয় ধ্লাজনীতি 

ক্ষেত্রে উপনিবেশ ও দ্বীপের অধিকার সম্পর্কে 

কতক পরিবর্তণ সাধন কয়ে ইউরোপীয় 

রাজনীতির শক্তি সাম্য বজায় রাখবার ব্যবস্থা 

করা হয়েছিল । 

১৪ই সেপেটেম্বর ১৭২১ 

নিষ্ট্যাট, এর শাস্তি চুক্তির দ্বারা রাশিয়া 
ও স্ইডেনের সুইডেন ও এশিয়ার সুইডেন 

ও পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ধিবাদ বিসম্বাদ 

অবসান ঘটিয়ে 

ক্ষেত্রে শান্তি 

ও প্রতিদ্বন্বিতার সাময়িক 

উত্তর ইউরোপের রাজনীতির 
এনেছিল । 

১২ই এপ্রিল ১৭৪ 

উত্তর জার্মানির সর্বাধিক  শক্তিশলী 

দেশ এশিয়ার সিংহাসনে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক 

বা মহান ফে.ডারিক আরোহন করেন এবং 

এশিয়া অদ্বিয়ার রাজ্যাংশ অধিকার করতে 

এগিয়ে যান। 

১৪ই মে ১৯৭* 

অগ্রিয়ার রাজা যষ্ট চালস মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। এবং তার অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক 

কন্যা ম্যারিয়া থেরেসা সিংহাসনে আরোহন 

করেন। 

১৭ই জুন, ১৭৪৮ 

অন্য! ও এশিয়ার দ্বন্ব “এই-ল7া-সযা পল”-এর 

শাস্তি চুক্তির দ্বার] সাময়িক ভাবে বন্ধীহয়। 
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স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয় 

৫€ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৬ 

ইউরোপে সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। 
দীর্ঘ সাত বংসর যুদ্ধের পর ১৭৬১ খুঃ 

প্যারিসের শাস্তি চুক্তিতে অস্রিযা ও প্রাশিযা 
এবং ইংলগ্ড ও ফান্দের শরম্পর দ্বান্দের 

পরিসমাপ্তি ঘটে । 

৯ই এপ্রিল ১৭৭০ 

জগৎ বিখ্যাত নিসর্গের কবি ৬৬1]]19200 

৬/০0175 ৬৬/০:০ ই'ল্যাণ্ডেক 00102115170 

এ জ্রম্মগহণ করেন। অল্প বযসে মা মাবা 

যান। পিতা ছিলেন আইনজীবি । ১৮ বৎসব 

বয়লে তিনি 091000086 [0015515169 তে তি 

হন। ১৭৯১ ১ 0017 0০911585 থেক 

ড/০:05 ড/০:০, গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ 

করেন। শৈশব (থকেই তি'ন বিশ্ব প্রকৃতিব 

গ্রতি অনুর ছিলেন । কিন্তু ছ।ত্র ঠিলেবে 

তিনি অত্ান্ত সাধাবণ ছিলেন। তির্ন শিশ্ব- 

বিগ্ভালয় থাকা কালিন ফবাসী বিপ্রব সম্থ ন্ধ 

কষেকটি উচ্চমানের কবিতা লিখে লেখক জীবন 

শুরু করেন। তিনি ভবিষ্যত জীননে বিশেষ 

কোন বৃত্তি গ্রহণ না করায অর্থকষ্টে পডেন। 

তাৰ এক ভক্ত বন্ধ, স্তাকে এই অর্থক্ট থেকে 
মুক্তি দান করেন। 

৫ই মে ১৮৫০ 

প্রকৃতির পৃজারী জগত বিখ্যাত কবি 

₹1111279 ০:95 ৬৬০: ৮* বংসর বয়সে 

মানবলীলা সংবরন করেন। প্রথমে তিনি তেমন 

খ্যাতি অজন করতে পারেননি । শেষ জীবনে 

তব কাব্য শ্রেঠত্ব লাভ করেছিল। তৎকালীন 

বিখ্যাত কবি [09061 5০0265 পরলোক 

গমন করার পব ৬৬০৫5 ৬৬০০৪ 2০০ 

[5016806 শ্রে্ভ লম্ম/নে ভূষিত হন। 

ড7৮ ৬০:৭5 7০: এব বিখ্যাত 

প্রন্থাবলীর নানসহ রচনাকাল নীচে উল্লেখ কব! 

হোল £_- 

1793-1065600056 91661769 1 ৩৬5. 

[৮0171 ভি ০105, 650185000, 

1798-15005] 3211995. 

1802 1816 50121)665 10 11061, 9065, 

এন" ৬৬1)106 [0০০ ০0৫6 [২515:9126, 

181 9-1410£ 9০05১ এবং ৬৬৪5০], 

1822-7,0016518507091 516061)5, 

)824- 00210 

1835-8170৬ [২6ড151060 ৪104 00067 

চ061705. 

1842-1307061615. 

1850 0:6134৩ 

২৬১ 



বিশ্বমৈত্রীর অন্তরায় 
বৈদেশিক ডাকমাশুল বৃদ্ধি 

ভাবত পুথিবীব বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ 

বলে খ্যাত, অথচ গনতব্ত্র মূলভিত্বি শিক্ষা 

ও বিশ্বমৈত্রীর প্রসাব ও অনুশীলন বর্তনানে 

এখানে তা মমাস্তিকবপে ক্ষুন্ন হতে চলেছে। 

১৯৭৫ জানুয়ারী থেকে এখানে নবম শ্রেণী 

হতে নতুন পাঠকম চালু হল। এ শ্রেনীতে 
পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা দেওয়।৷ হযেছে তাৰ 
মোট মূল্য হল অনধিক ১৪০টা: এ সঙ্গে 
কাগজ খাত! প্রায় ২০টাঠ বেতন ৪ সেসান্ 

চাচ বাদ দেওয়া গেল। দরিদ্রের কথা ছেড়ে 

দিলে কেবলমাত্র নিম্ন মধ্যবিত্তদের কযজন অভি- 

তাবক এই বিপুল বাযভার বহন করে তাদের 

ছেলেমেয়েদের বিদ্যাদানে সক্ষম? আজ এ 

বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসিশি, শুধু পাঠকের 

কাছে সমস্যাটি তুলে ধরলান। বিশ্বনৈএীর 

ক্ষেত্রেও অনুবপ অবস্থ!। 

থেকে বিদেশগাঙ্ী 

এর ফলে ৮৫ পয়সার 

গত ১০ ফেবকয়।ৰ 

ডাকমাশুল বেড়েছে। 

একটি এয়ারোগ্রামের দাম বেডেছে ১ টাক ২৫ 

পয়সা । ৭৫ পয়সার এয়ার মেল পোষ্ট কােব 

দাম লাগছে ১ টাকা ২০ পয়সা। জাহাক্ত 

ডাকে যে চ্ঠি পাঠাতে লাগে ৮* পয়সা, 

সেটি পড়ছে ১ টাকা ২০ পয়লা, এবং ৫৫ 

পয়সার পোষ্ট কারডের দাম পড়ছে ৮* পযস!। 

ব্রিটেনে পাঠাতে যে এয়ারমেল লেটারের 

দাম পড়ে ১ টাকা ৬০ পয়সা, সেটি এখন 

পড়ছে ২ টাকা এবং মারকিন যুজরাষ্ট্রে পাঠাতে 
খবচ পড়ছে ১টাকা ৯৫ পয়সার জায়গায় 

২ টাকা ৫৭ পয়সা । 

ও নেপালে অবশ্য 

ডাক মাশুলেই চিঠি 

বাংল।দেশ, ভূটান 
ভারতের অভ্যন্তবীন 

পাঠানো চলছে, 

বিশ্বমৈত্রী এখন থেকে ধনীগোষ্ঠীর একচেটে 
অধিকারে এসে গেল। 

২ 



লিপিমিতায় ছোট গণ্প প্রতিযোগীতা 

২১০৫৩ অনধিক হাজার শব।দের মধ্যে 

গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট 
গল্প লিখে ৫ই জ্যেষ্ঠ, ৩৮২বঙ্ষাব্সের মধ সম্পাদকের 
নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে! 

এই প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার আছে 

প্রথমটি ২০ টাকা দ্বিতীয়টি ১* টাকা। 
কেবলমাত্র সংঘের পভ্য সভ্যাদের রচনাই 

গৃহীত হবে। প্রত্যেক মিতাকে অন্তরোধ করা 

যাচ্ছে তাবা যেন তাদের রচনার নকল রেখে 

দশম বাধিক ক্ষীরোদ গোপাল 

প্রধান পুষ্ঠপোষক ও বি ১৬১ ডাঃ ক্ষীবোদ 
" গোপাল দে'র পসৌজ্গনা বিশবমিতলি সংঘ 

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কবেছ। 

এনারের বিষয় হল যে কোন বনা পশুর 

ছবি। আলোক চিত্রটি ৫ই টু ১৩৮৯ এর 
মধ্যে সংঘেব ঠিকানা সম্পাদকের নামে 

পাঠাতে হবে। ছধিব ম।প পালপোট সাইজ 

সুপক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় । তবে আধ- 

খান! পোষ্ঠ কাডের চেয়ে যেন বড় না হয়। 

ছবির পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্ত সংখা 

অবশ্য লেখ থাকবে। প্রতি সভা ভা 

একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে পরেবেন 

পঠাঁন। কোন রচনাই পরে ফের পাঠান 

সম্ভব হবে না। পুবস্কারপ্রাপ্ত রচনা . ছুটি 
লিপিমিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের 

থাকবে। 

লিপিমিতা ১৫/১ সংখ্যায় উল্লিখিত বিজপ্রিটি 

প্রচার করা হয়েছিল, কিন্তু ডাকবিজ্টেজ 
দকণ আশানুকপ সাড়া না পাওয়ায় কিছু 

সময বৃদ্ধি করে' ঘোষণাটি পুনঃ প্রচারিত করা 
হল। 

অলোক চিত্র প্রতিযোগীতা 

না। 

এই প্রতিযোগীত'য ছুটি পুবস্কার আছে। 

প্রথমটি ২৭টাকা দ্িত্বয়টি ১০টাকা। পুরস্কার 
প্রাপ্ু ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে 

প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যা 

আলোক চিত্রটি ফের চান তার। বেজিঃ 

খরচ বাবদ ১-৫০ পয়সার ডাকটিকিট 

পাঠিযে দেবেন। সঘ আলোক চিত্রটি 

নিবন্ধিত কবে পাঠিযে দে.ব। 

লিপিমিতা ১৫/২ সংখ্যায় উদ্ভিখিত 

বিজ্প্রিটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আশানুরূপ 

সারা না পাওযায় সময় বৃদ্ধি করে পুনঃ 

প্রচারিত করা হল। 

২৬৩ 



রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ 

সংঘের কর্তপক্ষবুনা স্থির করেছেন যে 

সংঘের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মিতা ডাই 

বোনেদের লেখা কয়েকটি ছোট গল্প ও 

কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। 

শ্রতিটি গল্প ২৫০* শব্দের মধ্যে ও প্রতিটি 

কবিতা ৩০ থেকে ৪* পংক্তির মধ্যে যেন 

রচিত হয়। 

পুর্বে ছেট গল্প গ্রতিযোগিভায যে গল্প 

গুলি পুরস্কর লাভ করেছে, লেখক লেখিক। 

অচুমত্তি দ্িলে ওগুলি থেকে কয়েকটি বেছে 

নিয়ে পুনঃ প্রকাশ করা যেতে পারে। 

গল্প ও কবিতাঞ্চলি বাছাই করতে কিছু 
সময় লাগবে। তাই যারা উক্ত গ্রন্থে 

প্রকাশের জন্য গল্প ও কবিতা পাঠাতে 

ইচ্ছক, তারা ১০ ই আঘাঢ় ১৩৮২ বঙ্গাব্দের 
মধ্যে সংঘের কাধ্যালয়ে অধশ্য পাঠান। 

একই সভা ও সভ্যা গল্প কবিত৷ 

একত্রে দুই-ই পাঠাতে পারেন, তবে কেউ 

যেন একাধিক গল্প বা কবিতা ন৷ 

পাঠান। 

বর্তমানে কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির খরচা 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দরিদ্র সংঘের 

পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশে সম্পুর্ণ ব্যায়তার বহন 

করা সম্ভব নয়। তাই স্থির করা হয়েছে 

যে, মনোনীত গল্প ও কবিতার লেখক 

লেখিকার কাছ থেকে আগাম কিছু অর্থ 

সাহায্য হিগাবে গ্রহণ. কর। হবে। 

প্রতিটি গল্পের জন্য ৩*টাক1 ও প্রতিটি 
কবিতার জন! ১০টাকা সংঘ কর্তৃক সাদরে 

গৃহীত হবে। বিনিময়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর 

প্রতিটি দাতাকে মুল্যানুযায়ী কয়েক খণ্ড 
গ্রন্থ রেজিষ্টার ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া 
হবে। 

রচনাগুলি মনোনয়ণের কাজ শেষ *হলে 

মনোনীত রচনার লেখক কবেখিকাকে অর্থ 

পাঠাইবার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য “করে 

পত্র দেওয়া হবে। এ পত্র পাবার পর 

মিতা ভাই বোনেরা যেন অর্থ পাঠান। 

প্রতিটি লেখক লেখিকাকে অনুরোধ 

করা যাচ্ছে যেন, তিনি তার রচনা 

কাগজের একপিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে ৩০ পঃ 

ডাকটিকিট সহ পাঠান। লেখার নকল রেখে 

যেন পাঠান হয়। 

অমনোনীত রচনা যদি কেউ ফেরৎ চান 

ভবে লেখাটা যাতে রেজীষ্টারী করে পাঠন 

১৬৪ 



রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ 

ঘায় সেইরূপ উপযুক্ত ডাক টিকিট বা অর্থ 
যেন পাঠান । 

লিপিমিতার পর্বের কয়েকটি সংখ্যায় উল্লিখিত 

বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছিল । প্রকাশযোগ্য 

রচন। বেশী না আসায় কিছু সময় বৃদ্ধি করে 

পুনরায় বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত করা হল। 
-- লঃ লিঃ 

আগত নববর্ষের ঠৈেশাখী 
লিপিমিতার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

আগামী ১৩৮২ বঙ্গাজে লিপিমিতার যে 

বৈশাখী সংখা! প্রকাশিত হবে তাতে প্রথম 

থেকে শেষ পধন্ত বিশ্বমিতা, প্রবাশী মিতা 

ও সাধারণ মিতার বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্ণ 
তালিক। প্রকাশ করা হবে। যে সকল সভ্য 

সভ্যা শিযমিত চাদ দিযে সংঘের সত্য ভুজ্ঞু 
হয়েছিলেন এবং এখনও যার বিশ্বহ্িতা হননি 

তাদের চৈত্র ১৩৮১ বঙ্গাজ (ইং ১৯৭৫ এপ্রিল ) 

পর্ধস্ত পরিশোধ না থাকলে লিপিমিতা নব 

বর্ষ বৈশ।খী সংখ্যায় তদের পরিচয় প্রকাশ 

করা সম্ভব হবে না। 

যে সকল মিতা বা বিশ্বমিতা দীর্ঘকাল 

বাবং সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি বা! 

যাদের চিঠ দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া ষায়নি 

তাদের নাম তালিকায় প্রকাশ করা হবে না। 

সংঘের যে সমস্ত স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা 

পত্র পত্রিকা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য 

১০৮১-৮২ বঙ্গাদ বাবদ সংঘেব বাৎসরিক চাদ? 

এখন৪ পাঠাননি আগামী ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮২ 
(ইং৯মে ১৯৭?) এব মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ 

জানাচ্ছি। 

লিপিমিতার আগামী নবব্ষ সংখ্যার ধিশ্ব- 

মিতাদের আলোক চিত্র প্রকাশের জন্য ব্শ্ক ও 

মুদ্রণের খরচা বাৰ্দ ১২ টাকা সম্পাদকের 
নামে সংঘের ঠিকানায় মুদ্রমনামা যোগে পাঠাতে 

হুবে। 

দের আলোকচিত্র পৃ্ধধে পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে তাদেব ছবির বলক আর করাতে 

হইবে না। তারা কেবল মুদ্রণ খরচা বাবদ 
৬টাকা পাঠাবেন। বলকের জনা পাসপোর্ট 

অপেক্ষা খড় ছৰি পাঠাঙ্দে বলক ছাপার 

২৬৫ 



আগত নববর্ষের বৈশাখী লিপিমিতা 

খরচ বেশী পড়বে । আলোকচিত্র টাক! ইত্যাদি 

২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ সংঘে এসে পৌছান চাই। 

যাবতীয় মলি অডণর, পোষ্টাল অডার বা 

চেক ১৪০০৪০৪157৪. 1৮109] 58105173 

এই নামে যেন পাঠান হয়। 

টে ব্যাংক বা কলকাতার বাইরের কোন 

ব্যাংকের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত 
ব্যাংক কমিশন দেওয়া হয়। সমস্ত পোস্টাল 

অডণর বা চেক যেন ভ্রুশ করে পাঠান হয়। 

সঃ বিঃ মিঃ সঃ 

নববর্ষের লিপিমিতার বিশেষ লংখ্যার 
দক্ষিনা 

বিশ্বমিতালি সংঘের পক্ষ থেকে ১৩৮২ সালে 

লিপিমিতার বিশেষ বৈশাখী নবব্ষ সংখা 

প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সংখ্যার আকৃতি 

বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। এবং প্রচারের 

বাঙ্গলা ও বাংলার বিভিন্ন পাঠাগাপ্পে প্রদানের 

উদ্দেশ্যে কিছু বেশী সংখ্যক পাত্রকা মুদ্রিত 
করা হয়ে থাকে। 

এই সংখায় থাকলে 

নববর্ষের দিনপজী, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত ও 

বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত রাশিফল, বিদেশের রাষ্ট্র 

দূতের ঠিকানা, তাছাড়। প্রবন্ধ, কবিতা, পরিভাবা, 
প্রাতিযোমিতার গল্প, ধাধা বাণী, বাম্স!ঘর, 

অনুমানস প্রতিযোগিতা প্রভৃতি । 

প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভূমিকা হিসাবে বন্থু বিশ্ব 
মিতার আলোকচিত্র আট পেপারে ছাপা হবে। 

১৫০ পয়সা 

পুরস্করপ্রাপ্ত চিত্রগুলিও এ সঙ্গে প্রকাশ করা 
হবে। সেই কারণে প্রত্যেক মিতাকে অতিরিক্ত 

১৫০ পয়সা পাঠাতে জ্মুরোধ জানানো হচ্ছে। 
যদি কোন মিতা উক্ত সংখ্যার একাধিক খণ্ড 

পেতে চান তবে এ খণ্ডের সংখ্যা জানিয়ে 

২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ এর মধ্যে সংঘ নমিতাকে 

চিঠি দিতে হবে। প্রতিটি অতিরিক্ত খণ্ডের জন্য 

১৫* পয়সা উল্লিখিত তারখের মধ্যে যেন 

পাঠান হয়। 

এই সংখায় কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান 

তবে সম্প।দকের নামে সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ 

করুন। ডাক বিভাগের অসতর্কতায় বহু শত্রিক! 

পথে মারা যায়। পুর্বে যে সকল মিতার 

পত্রিকা খোয়া গেছে তার। যদি রেজিঃ বুক 

পোষ্টের খরচ বাবদ ১:৩৫ পয়সা অতিরিক্ত 

পাঠান তাহলে সংঘ পত্রিকাটি নিবন্ধিত করে 

পাঠাবে। - 

২৬৬ 



অঙ্কে যার | কাচ 
(১৫শ স্তবক ) 

জ্ঞানেজ্্রনাথ রায় (বি ৫৪৬০) 

বর্গনির্য়েব আরও কয়েকটি পদ্ধতি নীে 

দেওয়া হচ্ছে 

(৭০) তিন বা ততোধিক অন্কবিশিষ্ট 

সংখাব বর্গনির্ণয় --- 

মৌচাক প্রণ।লী ঃ 

৩৯ নগ্বর পদ্ধতিতে বলা 

ববব এর নীচে একঘর 'একঘর সরিয়ে 

এদ, এশ, দশ লিখে যোগ করলেই 

(১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) বর্গ পাওয়া যাবে। 

অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে এদ এর 

ঠিক বা পাশে দশ লিখেন বর্গ পাওয়া 

যায়। ৩৯ এর প্রথম ডদাহরণটির এদ ও 

। দশ পাশাপাশি লিখলে কেমন হয় তা নীচে 

দেখান হ'ল -_ 

হযেছে 

মৌচাকের মত 
দেখতে 

৪ 1 অংশটুকু 

২৬৭ 

এই সতাতাকে ভিত্তি ক'রে ৩৯ নম্বর 

পদ্ধতিটা একটু পাল্টালেই £মীচাক প্রণালী" 
পাওয়া যায় -- 

(ক) প্রদত্ত সংখা|টির প্রতিটি অগ্ককে 

পৃথকভাবে বর্গ করে পাশাপাশি লিখুন 

( যেমন - ০৯১৬০৪ ) 

(খ) একক এব সম্বে “দশক, শতক 

(সহস্রক..) পর পর গুণ ক'রে দ্বিগুণ 

ককন। (ক) তে পাওয়া স্যার নীচে 

বাদিকে একঘব কবে সবিয়ে এক একটি 

গণফল পিখুন (যেমন ১৬, ১২) 

(গ) দশক এব সঙ্গে শতক 

নিযুতক ) পর পব গুণ ৰরে 

এবাব কিন্তু (খ)ট তে 

গুণফল গুলার চেয়ে একটা গুণফল কম 

পাওযা যাবে (আগে ছুটে! হ'লে এবার 

একটি) ওপরের উদ্দাহরণে (খ) তে পাওয়া 

গেছে ১৬ ও ১২ কিন্তু এই ধাপে কেবল 

( সহত্রক, 

দ্বিগুণ 

ককন। পাওয়। 



অঙ্কে বরা কাচ! 

২৪ এবং এটাকে ১৬ এর বাপাশে বসান (খ) ৫€ ৩ ৪ ২ ৬ 
রানা? | | | | | 

২৫০৯১ ৬০৪ ৩৬ 
৩*৭২ ৪১৬২৪ 

(ঘ) যতক্ষণ মা সবগুলো অঙ্বের সঙ্গে ৪ ০ ১ ২ ৪ ৮ 

পরম্পর গুণ না হচ্ছে ততক্ষণ এভাবে ০ 
করতে হবে। - টি 

২৮৫ ৪৩৩৭৪ ৭৬ উত্তর 

(ঙ) ওপরে পাওয়া সংখ্যাগুলেো যোগ 
করলেই উত্তর পাওয়া যাবে । এখানে ৬ (একক) এর সঙ্গে গণ 

(এবং দ্বিগপ) করে ২৪, ৪৮, ৩৬ ও 

৬০ পাওয়া গেল, তারপর ২ (দশক) থেকে 

উদাহরণ £--৫৩৪২% ৫৩৪২৬ এর বর্গ ১৬, ১২, ২০, শতক থেকে ২৪, ৪* 
এবং সবশেষে ৩০ (_-৫৮%৩ এ দ্বিগণ)। 

(ক) ৫ ৩ ৪ ২ 
1.1. রষ্টবা £ বলাবানছলা যে এভাবে গুগফলের 

২৫*৯১৬০৪ দ্বিগণ করতে গিয়ে যদি তিন অঙ্কবিশিষ্ট 

সিট ১৭ সংখা! পাওয়া যায় € যেমন ১৯১ পৃষ্ঠার 

এ হন দ্বিতীয় উদ্াহরণের ১৪৪ ) তাহলে শতকের 

৪ অস্কটি তার পরবতী (বাদিকের) সংখায় 

২৮৫ ৩৬৯৬৪ উত্তর এককের সঙ্গে যুক্ত হবে। ১৯১ পৃষ্ঠার 
দ্বিতীয় উদাহরণটি ৪* নং পদ্ধতিতে করলে 

এখানে এককের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্ক উত্তরের দ্বিতীয় লাইনে বপবে ৬৫৪৪ (৬৪১৪৭ 

গণ ক'রে দ্বিগণ করলে পাওয়া যায় নয়)। 

১৬, ১২ আর ২*৭ | দশক থেকে পাওয়া 

২৪ ও &* লেখা হ'ল ১৬ ও ১২ এর (৪১) ৪ নং পর্থতির রীঁপান্তর 

ৰাদিকে এবং শতক থেকে পাওয়। ৩ আমরা লক্ষ্য করেছি যে মৌচাক প্রপালীব 

লেখা হয়েছে ২৪ ১৬ এর বাপাশে। (৪8* নং পদ্ধতি ) মৌচাকটি তৈরী হয় এখ্ডাবে- 

৯৬৮ 



অঙ্কে যারা কাচা 

প্রথমে ববব লাইনটি, তারপর বাকী লাইনগ [লো 

ক্রমশঃ কোনাকুনি ভাবে ভরাট হয়েছে। 

কেউ যর্দি ইচ্ছে করেন তবে প্রতিটি লাইন 

একবারে লিখতে পারেন নীচের নিয়সে 

(ক) প্রথমে ববব "লাইনটি লিখুন আগের 

নিযমামুঘাষী। 

(খ) প্রদত্ত সংখ্যার প্রতিটি অন্ধ (একক 
থেকে শুক ক'রে) পাশাপ্াশিঞ্চন করে গুনফলেৰ 

দ্িগুন (ক) তে পাওয়া সংখ্যাব নীচে একঘব 

ৰাাদকে সবিয়ে জিখুন। ওপরেব প্রথম উদ্াহবণে, 

১৬ (7-২১%২১৮২), ২৪ (-৩১৮৪ ৮২) এবং 

৩০ (- ১৮৩১৮ ২) অর্থাৎ ভ্রদ, দশ, শন **"*" ৰ 

€গ) প্রদশ সংখাব অন্কগু.লা (একক থেকে শ্ররু 

করে) পাশের অঙ্কের পরেরটাব সঙ্গে গণ করে 

গুণফলের ছ্বিঞণ করুন এবং (খ) তে পাওয়া 

খ্যার নীচে একর সরিয়ে লিখুন। ওপবের 

প্রথম উদানহথরণে ১২ (»-৩১৮২৮২) এবং ৪* 

(স»৮৫* 3 *২) অর্থাৎ এশ, দস, শনি" । 

(ঘ) এই ধাপে অন্কগুলো পরপর গুণ কর- 

বার সময় ছুটো৷ করে অঙ্ক বাদ দিয়ে গুণ করবেন 

(যেমন এককের সঙ্গে সহতক, দশকের সঙ্গে 

নিষুতক ) এবং দ্বিগুণ করে গে) তে পাওয়া 
সংখ্যার নীচে একঘর সরিয়ে লিখুন। অর্থাৎ 
এস, দনি, শল *** | 

(৪) এই চাবে পরেব ধাপে তিনটি বাদ 

দিযে, তারপবের ধাপে চারটি বাদ দিয়ে গুণ ও 

দ্বিগুন করে গণফল বসাতে হবে যতক্ষন না 

প্রদত্ত সংখ্যার সবচেষে বাঁদিকের তাঙ্টির সঙ্গে 

এককের গণ হচ্ছে । ওপরের দ্বিতীষ উদাহরণে 

শেষ ধাপে যেমন 1৫১৮৬১৮১) বা ৬" পাওয়া 

গেছে. অর্থাৎ মৌঠাকের-সবচেষে নীচের ধাগটি 

যত্তক্ষন না পাওয়া যায। 

বলা বাহুল্য যে প্রদত্ত সংখ্যায যে কঘটি অস্ক, 

মৌগাকে মে কয়টি ধাপ হবে। ৫৩৪২ এর 

ক্ষেত্রে ওটি আব ৫১৭২৬ এর ক্ষেত্রে ৫টি । 

(ক্রমশঃ) 

চি ০০০০০০০০০০৫০৩০০৯১০১০ 

২৬৯ 



শারিরীক প্রশ্নের উত্তর 

প্রশ্ন £- আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর 
পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আপনার নির্দেশ 
পালন করে আজ আমি অনেকটা স্থুস্থ। 
সেজন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । 

আজ আবার এক অস্টখৈর বিবরণ 
দিচ্ছি। আমার স্বাস্থ ক্রমে খারাপের দিকে 
যাচ্ছে। শরীরও অনেকটা দ্রর্ধবল হয়ে 
গেছে। অনেক চে্টা করে ভগ্ন স্থাস্থা 
ফিরে পাচ্ছিনা । আমার বযম ১৯ বংসর 
আপনার সছুপদেশ কামনা করি। 

--৭২২৩ রতন রায় (কামরূপ, গাসাম) 

উত্তব £--তোমার অভিনন্দনের জনা ধনাবাদ। 
তোমার স্বাস্থ্য যখন হঠাৎ খাবাপ হয়ে 
যাচ্ছে, তখন নিশ্চই কোন কারণ মাছে। 
প্রথমেই প্রস্রাব, পায়খানা ও বক্ত পরীক্ষা 
করে ও বুকের ছবি তুলে জেনে নও, 

দেহে কোন রোগ বাসা বেধেছে কিনা। 

স্বাস্থা ভাল কি কর! করার জন্য 

২৭, 

--বি ৩০১৮ ডাঃ গীতা সিন্হ! দাস-_ 

উচিত, লিপিমিতায় আগেও লিখেছি । তবু 
আরও কয়েকজন মিতা ভাইবোন এই একই 
প্রশ্ন করেছেন, তাই লিখছি ! 

বাসগৃহটি যেন বেশ আলো হাওয়া যুক্ত 
খুব ভোরে শযা। ত্যাগ করতে হবে। 

সকালে বেড়ানো ভাল। নাবকেল মধু ও 

অস্কৃবিত ছোলা, কলা, ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, ছুধ 

ইত্যাদি হবে সকালের জলখাবার। চিনে 

ভাজা, মুডি, রুটি, যেদিন যেমন ইচ্ছে 

খেতে পারো। ছুপুরের খাবার যেন সুষম 

হয়। পরিমাণমত পুগ্িকর খাগ্য বেশ ভাল 
করে চিবিয়ে খাবে। 

হয়। 

খাবার পর একটি ডাসা পেয়ার খেলে 

ভ।ল হয়। এ লময় 10659181785 ছু চামচ 

আধকাপ জলে মিশিয়ে খেতে পারো। 

ৰিকেলে জলখাবার হবে দুধ, খই বা! 
মুড়ি ও একটা ফল।' ছু বেলাই ছৃথের 
সঙ্গে চার চামচ করে 759001565 মিপিয়ে . 
খেলে ভাল হয়। 



এ 

শারিরীক প্রশ্নের উত্তর 

বিকেলে জলখাবারের পর খালি হাতে 

কিছু ব্যায়াম করবে। ম্ুষোগ থাকলে সাতার 

কাটতে পারো । সারাদিনে ছুই থেকে 

আড়াই লিটার জল ও সাধ্যমত শাক 
সবজি ও টাটকা ফল খাবে। 

শোয়া বসা গ্লাড়ানো বা চলাফেরার 
সময় মেরুদণ্ড সোজা রাখবে। পরিমিত ঘুম 

ও বিশ্রামের গ্রয়োজন। ছুশ্চিন্ত করবে না। 

হাত, পা চোখ ও ত্বকের যত্ব করবে। 

পায়খানা যেন পরিস্কার থাকে। মদ অথবা 

ধুমপান করবে না। খুব বেশী ঠাণ্ডা বা 
গরম থেকে শরীরকে রক্ষা করবে। 

থাকলে শরীর নিশ্চয় কোন রোগ ন। 

ভাল হুবে। চাই শুধু সু-স্বাস্থের সাধন|। 

প্রশ্ন :- চিকিৎসা সম্থন্ধে কোন প্রশ্ন 

থাকলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে উত্বর দিয়ে 

থাকেন কি? তাহলে দয়! করে ঠিকান। জানালে 
বিশ্বেষ উপকৃত হতাম -ত্রবং পত্রের সঙ্গে 
উপযুক্রু ডাকটিকিট দিয়ে আপনায় মুল্যবান 

উপদেশ নিতে পারতাম। 

৭৮৪৪ এ, এ. মুন্সী (দুর্গাপুর, বধনান) 

উত্তর $--অস্তাস্ত জরুরী অথবা গোপনীয় 

প্রশ্ন থাকলে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিই। তবে 
কোন কারনেই ঠিকানা জানানো সম্ভব নয়। 

তবে গলিপিমিতা'র মাধামে উত্তর দিলে ধার] 

একই. ধরণের প্রশন করেন, তারা উত্তর পেয়ে 
যান এবং যার! প্রশন করেননি, তারাও উপকৃত 

হন। 

প্রশন :- বন্ধুটি বিবাহিত যৌনছূর্বলতার দরুন 
স্ত্রীর সঙ্গে মতোবিরোধ। এই ছুব'লতার হাত 
থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সুখী পরিবার গঠনে আপনার 
সাহায্য একাস্ত প্রয়োজন। 

--৭৭২৯ ভবতোষ ভট্টাচার্য (কুচবিহার) 

উত্তর :-বিস্তারিত না জানালে এ রোগের 

চিকিৎসা সম্ভব নয়। বন্ধুকে 150662 চারাত 

ট্যাবলেট একটা ও 97961221) ঢ৪75 ট্যাবলেট 

ছুটো করে দিনে ছুবার তিন সপ্তাহ খেতে 

বলবেন। 'এতে নিশ্চয় ফল পাবেন আর ন। 

পেলেও তর সমস্যার কথা তাঁকে নিজেকেই 

লিখতে বলুন। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পেতে হলে 
উপযুক্ত ডাকটিকিট প্রয়োজন। 

ছে'ট- 

১৩০ 

প্রশন £-আমার বর্তমান ৰয়স ২৭ বতসর। 

বেলা থেকেই আমি নানা অন্ুথে ভূগছি। 

১৪ বৎসর বয়স থেকে আমার প্রায় জর ও সি 
কাশি হত। ওষুধও অনেক খেয়েছি, কিন্তু কোন 

কল হয়নি। সি হলে বুকে কফ জমে ও নিশ্বাস 

নিতে ভীষন কষ্ট হয়। জ্বর হলে ত৷ প্রায় দশ 
বারে। দিন পরে ভাল হয়। আমি অনেক টনিক 

ও ইনজেকশন নিয়েছি, কিন্ত কোন ফল হয়নি। 

২৭১ 



শারিরীক প্রশ্নের উত্তর 

এর প্রতিকার আপনি 'লিপিমিতা” 

জানালে অনেক উপকৃত হব। 
মারফৎ 

এছাড়া! আমার পেটের গোলমাল লেগেই 
থাকে । বেশীর ভাগ সময় কোন কিছু খাবার 
পরই পায়খান। পায়। এব ফলে দিনে প্রায় 

তিন চারবার পায়খান] হয়ে যায়। প্রায়ই পেট 

খারাপ হয় ও মাঝে মাঝে পায়খানা কষে যায়। 

এর কারণ কি ও প্রতিকার কিতাবে করা যায় 

দয় করে জানবেন। 

৭৬৯২ কল্যাণ চক্রবর্তী (খড়গপুর, মেদিনীপুর) 

উত্তর :-__অভিরিক্ত খাওয়া ও বায়াম ন' 
করা, এই ছুটোই স্দি হবার প্রধান কারণ। 
প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে সন করলে সর্দির আক্রমন 
প্রতিরোধ করা সহজ হয়। অল্প আলোহাওয়া যুক্ত 
ঘরে বাল করলে, ঠাণ্ডা লাগালে বা বৃণ্টিতে 
ভিজলে, ঘামে ভেজা জাম! কাপড় পরে বাতাসে 

বসে থাকলে, ঘুম না হলে, খুব পরিশ্রম করলে, 

নিশ্বাসের সঙ্গে ধুলা নাকে ঢুকলে খুব সহজেই 

সর্দি হয়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবেনা এবং 
দাঁতে পোকা বা টনসিল বড় থাকলে তার 

চিকিৎসা করাবে । দদি হলে খোলা হাওয়ায় 

বেড়ানো ব৷ বাগানের কাজ করা অথবা ব্যায়াম 

করা উচিত। গরন জলে সবাঙ্গ ডুবিয়ে স্নান 
করবে এবং গরম জল থেকে উঠেই গায়ে 
খানিকঠ। ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে। 

-* 
পরে শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালভাবে 

গ! মুছে ফেলবে। বুকে কফ জমলে 226৩6 

8০০00181৮  ছু-চামচ করে জল না 

মিশিয়ে দিনে তিনবার খাঁবে। নাকের জল 

পড়লে বা নাক বন্ধ হয়ে গেলে 1% 

ঢ01)10176 01099 ফেটা ফেপটা করে 

তিন চারবার নাকে দেবে । জ্বর হলে 

বিছানায় শুয়ে থাকবে । পা গরম রাখতে 

হবে। ফুটবাথ, ও “লেগবাথ” নিতে পারে।। 

ভাতের মণ্ডড। আধ সেদ্ধ ডিম ও ফল 

ছাড়া কিছু খাবে না। 

ভাল 
করণ 
আর 

খাওয়। 

পরিশ্রামেয এ 

আমার মনে হয়, তোমার খাস্ঠ 

হজম হয় না। অজীর্ণতার অনেক 

আছে । তারমধ্যে তাড়াতাড়ি খাওয়। 

একটা সাধাবণ কারণ। বেশী 

আর একটি কারণ। শারীরিক 

অভাবেও অন্জীর্ণতা হয়। 

অথব1 বেশী 

উচিৎ নয়। 

নির্দিষ্ট সময় ছাড়া খাওয়। 

রাত্রে বেশী পরিমাণে খাওয়। 

মিষ্টি বা ভাঞ্জ খাবার খাবেন] । 

লেখনি। 

করে 

তুমি কি কি ওবুধ থেয়েছ, 
যাক্, হবেলা খাবার পর ছ-চামচ 

(81770025775 খেলে উপকার পাবে। মাঝে 

মাঝে উপবাস করবে। বখন খাবে, ধীরে 

ধীরে চিবিয়ে খাৰে। 

খপ 



শারিরীক পরপর উত্তর 

সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে যায়? বদি তাহা হয়, ফেন? লিপিমিতায় 
এক গ্লাস ঠাণ্ডা বা গরম জল থাওযা জানাবেন । 
ভাল। দিনে পাঁচ ছয় গ্রাস জল ও যতটা 

সম্তব ফলের রস থাবে। --বি ৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস (জোড়হাট, আলাম ) 

প্রশ্ন :- আপনার লেখা “অন্থামনে'র জন্য টন্তর £__-অভিনন্দনের জনা ধন্যবাদ । 

ধরাবাদ জানাচ্ছি ও অন্ুবোধ রইল, আরও আমরা সচেতন ঘা অবাচতন মনে যা 

এবকম যেগুলো সইজে কল্পনা করা ঘযায়না। কিছু কামনা বা চিন্তা করি, তাই হ্বপ্ে 

লেখা ব! প্রবন্ধ লিখবেন। আচ্ছা একটা ধবা দেষ কখনও স্ববপে, কখনও অন্যরূপে 

কথা, “আমরা সাধারণতঃ যেসব কথা এ ব্যাপার কোন বিশেষজ্ঞ মিতা আলোক 

দিনেব বেলায় বা অৰসর সময়ে চিন্তা পাত কবলে খুশী হুবো। 

করি, সেগলি কি ভন্দ্রা বা স্বপ্নে দেখা ২ 

মোটেই শক্ত নয় 
(৯ম স্তবক) সন্ধি 

মোশন ৮ এব সমাধান --বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক, -বি ৬৩৩৫ 

আশিষ মণ্ডল. -_বি ৫৭১৯ জগদীশ ভট্টাচাধ্য 

শীল রংয়ের বুকওয়ালা লেকেবা থাকে সবুজ ও বি ৬৭৮৩ স্গিক্কা দাশগ্প্তা। 

ধাডীতে, লাল বুক নীল বাড়ীতে আব 

সবুজ বুঝ লাল বাড়ীতে। মোশন ৯: 

উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠালে পূর্ণ সমাধান ক্রিকেট ঠ্েষ্টখ্যাট জেখে গ্রাসে সে্গিল 
পাঠান হবে। নঠিক সমাধান যারা পাঠিয়েছেন কয়েকজনের খুব লখ হ'ল-_ ক্রিকেট খেলবে । 

২৭ 



মোটেই শক্ত নব 

কে কেন মলে থ'কবে এই নিষে 

বচসা শুক হওযাতে সে ইচ্ছা আর পুৰণ 
হল না। শেষ পধস্ত একটা নঙুন খেলা 
হবে বলে ডিক করা হ'ল | 

খেলার নাম-নোব্যাট অর্থাৎ ব্যাট না 

করে ক্রিকেট খেলা । 

সবশুদ্ধ, পঁচিশ জন ছিল। পাঁচ পাঁচ 

জন করে পাঁচটা টিমে ভাগ করবা হ"ল-_ 

হাটীম, মাটীম, লাটীম, বাটীম ও চাটিম। খেলার 

নিযমানুসারে যে কোন একটি উইকোটেব তিনটি 

ষ্টাম্পু, লক্ষ্য ক'বে এ একজন বঙ ছুডবে। 

যতগুলো ষ্রাম্প, পড়বে তত পযেন্ট বোলার 

পাবে। সবাই তিনবাব ক'রে বল ছুডবে। 

টামের প্রতিটি বোলাব এর পয়েন্ট যোগ ক'বে 
টামের পয়েন্ট পাওযা যাবে। যে টীমর সব 
চেয়ে বেশী পথযেণ্ট হবে তাবা ভিতবে। আর 

যে টিন সবচেয়ে কম পন.য়ণ্ট পাবে, তার 
কাপ্টেন আব সবাইকে খাওয়াবে 

খেল। শেষে দেখ। গেল _হাটী'মর কাপেেন হার 

পেয়েছে ৯, মাটীমেয় ক্যাপটেন মাস্ত ৫, লা্টীমের 
ক্যাপ্টেন লাল্ট, ৩, চাটিমের ক্যাপ্টেম চান্দু ২, 
বেচারা বাটকু ক্যাপটেন একটাও স্টাম্প, 

ফেলতে না পেরে বার বার বলছে যাতে 

ক্যাপটেনদের পযেণট না ধ'রে হারজিত ঠিক করা 
হয়। ভাতে কেউ বাজী হযনি। বাটকুকে বোঝান 

হ'ল যে, ক্যাপটেনের পয়েনট ধরা হ্বোক বা না 
হোক, তাকে তো আর পযসা খসাতে হচ্ছে মা। 

সৰ টীমই আলাদা আলাদা পয়েণট পেয়েছে 

(ক্যাপ্টেনের পয়েন্ট বাদ দিলেও তাই) । ক্যাপ্টনঙ্গের 

সমান পয়েণট কোন বোলারই পায়নি । আর কেউই 

লিজের টাঈীমের অন্যকারও সমান পয়েণট পায়নি। 

কোন্ টীম কত পয়েণটউ পেয়েছিল আর যে 

ক্যাপটেন খাইয়েছে তার দলের অন্যচারজন 

কে কত পযেণট পেয়েছিল? 

উত্তর পরব্তা সংখ্যায় প্রকশিত হবে। 

মিতারা যেন পুর্ণ সমাধান পাঠান। মোশন 
৯ এর সমাধান পাঠাবাব শেষ তারিখ "* **"*" 

১৩৮১ সালের ২৫শে বৈশাখ । 

এ 



বাধিক ধাধা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এবাব 

থেকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য এই প্রতিযোগিতার 

বাপস্তা করা হল। এই প্রতিযোণিতায় ছুটি 

, পুরস্ক'র আছে। প্রথম পুবন্কার ১০ টাকা 

ও দ্বিতীয পুরস্কার € টাকা। 

এক।ধিক মিতা যদি একই পুবস্বাব লাঞ্ছে 

লমর্থ হন তবে পটারীব সাহায্যে একজনকেছ 

বাছাহ করে পুরস্ক র দেওয়া হবে। অবশ্য 

সফল গ্রতিযোগণদের নাম লিপিমিতায প্রকাশ 

করবা হবে। 

নিয়লখিত ধাধাগচলিব উত্তব ২৫শ বৈশাখ 

২৩৮১ এর মধ্যে সঙ্ঞের কারধালযে পৌঁছান চাই। 

এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধীধা পাঠাতে 

মহুয়োধ জানাচ্ছি । 

শ৭৫& 

(১) 

২ 

প্ নেই তবু 

আমি চলিতে সক্ষম 

পাখা আছে পুচ্ছ আছে তবু 

উন্ডিতে অক্ষম 

--৭৯১০ দ্দিবোন ছু নি 

তর আমি ডাকিনাতে। 

তবু সেতো ডাকে 

হীবনেৰ স্্রখটুকু 
অঙ্জাবেতে ঢকে 

মহান সেতো হয 

পর্থবীর সব প্রান্ত 

ভয় লগে তাব নাম 

ও হান ভানা ও 

--৭২৯৫ সমর কুনার মুখোপাধ্যংর 

দি 

সই 

শি 

শি শি, আবারো | বজরার বজ্যিযু, 

স্টপ পপস্পাপললী 

শি 

টি স্কু পপ বিনা ৯ 



জার ধাধা 

(৩) বল আমাব আছে 

তাই ত আমি পণ্ড 

লোকে আমায় ডাকে গ্রাম 

বল'ত মোর কিবা নাম? 

--৭৬২৪ নিমাই কুমার মায়! 

(8) একে হয়ে ভয় করি 

ছয়ে তিনে মুখে পুরি 
পেট কাটলে যেই 

আনন্দের সীমা নেই 

এক ছুই তিন 

সবাই আদ্র করে নিন। 

-বি ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ। 

(৫)  দশভৃঙ্জা স্বামী ভার 

দ্বিভূজা রমনী 

গানিতিক ছনে মিল না থাকিলেও 

স্বামী সোহ।গিনী 

বার জায়া ধনি বটে 

পঞ্চ পুত্রের মাতা 

পত্রেক্ধে উত্তর লিখে 

সন্বব জানাব 

--৭৭২৯ ভবতোষ ভট্টচাধ্য 

পিপিনিত!ব ১৫শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত 

ধাধাগুলির তত্তর এইবপ £- 

(১) মৌচাক, (২) শঙ্খচিল, (৩) দিবস, 

(৪) কবীর, (৫) ৩৬টি 

পণাচটির উত্তর সাত জন মিতার ঠিক ছয়েছে। 
বি ৬২৩৩ লর্বন্ত্ী অবনী ভূষন বসাক, বি৬৭১৬ 
তপন কুমার সরকার ৭৫৩৭ পতিত পাবন 

প্রামাণিক, ৭৭১৫ আলপনা চট্টোপাধ্যায় ৭৭২৯ 

ভবতোষ ভট্টাচার্য, ৭৭৭৩ শেখ রিয়াজুল হুক, 

১৯৯৯ আরতি পাল। 

চারটির উত্তর দিয়েছেন বি৬৭৮৩ ন্গিগ্ধা 

দাশগুপ্ত, ৭৭৩২ রতন কুমার দেবলাথ, ৭৮৬৩ 

রঞ্জন কুমার ভৌমিক, ৮*০৬ মোঃ আখতারুজ্জমান, । 

৮০১৯ রাজকুমার পাল, ৮*৪৭ বাদল চত্র 

হালদার, ৭৪৭২ প্রতি গোন্বামী। 

তিনটিব সক উত্তৰ দিয়েছেন - বি৭৩৮৩ 

দেবব্রত সরকার । ৭৬৪৪ গৌতম ঘোষ, ৭৬৮৩ 

আলোক কুমার তেওয়ারী, ৭৮১৮ কৃষ্ণা নাথ 

৭৮৬৫ তুষার কান্তি ত্রঙ্মাচারী, ৭৮৮৪ স্ধাংশু 

ঘোষ, ৭৮৯৮ ধীমান মিশ্র, ৭৯১৯ রামপ্রলাদ 

'লরকার, ৭৯৯৩ ন্বপন কুমার সাহা, ৮*৫৫ 
গোপাল চন্দ্র মিত্র। 

বৃ 

ছুটির উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে." 

ধি ৬৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত বি ৬৪৫৯ ভূদেব চত্রা চপ 

বি ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রপাদ ঘোষাল, ৭৯? 

বিশ্বনাথ দণ্ড, বি ৭৭৮৮ বিহঙ্গ চটে।পাধ্যায, 

প৮৪ণ সন্ধ্যা মিত্র, ৭৯৮৯ রোমান গোমেশ । 

(২৭৬) 



বহার ধাধা, 

এই প্রতিযোগিতায় ১১০ জন মিতা অংশ 
গ্রহন করেছিলেন। প্রথম হজনের মধ্যে বি ৬৭১৬ 
সপন কুমার সরকার লটারীর সাহায্যে পুরস্কারের 
অর্থ পাবার যোগ্যতা পাত করেছেন। 

১৯৭) মহিন আলি, কুমিল্লা _ 

0. হু. চর পুরো নাম কি এবং এর কবে 

প্রতিষ্ঠা হয়? ্ 

উ। ক্টিশ ক্কারতে ১৯৩৯ খশষ্টাঙে বৃটিশ 

যাজ প্রতিনিধির আরক্ষী বাহিনী হিসাবে 0.0. 
্রত্থিষ্ঠা হয়। তখন 0.0. পুরে! নাম ছিল, 

- দ্বিতীয় পাত জনের "মধ্যে, ৮৯৪৭ বাদল 

চজ্্র হালদার দ্বিতীয় পুরস্কারের অর্থ পাবার 
যোগ্যত। লাভ করেছেন । 

রা রা দা. 

ঁ 
টা] প্ ্ ্ 

1] 

শ্ীব্জিষু। শম1 

01০৬ 1২67176561070806  001105 বর্তমানে 

এই” প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রিয় লরকারের অধিনস্ত 
আরক্গ বাহিনী গ্ুরো নাম 02008] [69616 

০11০০. | | 

১৯৮) শ্রামিতাই মণ্ডল, হাগুড়।-. 

ধঙ্গম লাহিভ্য পন্দিষদ কবৈ প্রতিষিত হয় 

২৭ 



টুম্পা বি চত্বরে 

এবং নামটি কে রাখেন? ২**) গায়ত্রী ঝ্লায়, মুনিদাবাদ -- 

উ; ১৮৯৩ খটষ্টাকের ১৫ই অক্টোবর শকাক কে কবে চালু কয়েন? (১৩০৯ ধঙ্গাক) বাংল! প্রাচীন গ্রস্থের বৃহত্তম ও গ্রহ শালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষিত উ;: ফুষান বংশেক্ধ পোষ্ঠরাজা কণিষ্ষ ৭৮ হয়। প্রথমেই প্রতিঠ।নটির নাম দেওয়! হয়েছিল খশষ্টাফে শকাব্দ চালু কয়েন। 
4১০৪৫27009০ 736178811 1106150016 পরে এ 
শী উমেশ চক্র বটব্যাল “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ” অনুমানন প্রতিযোশিতার 
নাম করণ করেন। আপার স্যারকুলার রোডের ফল ঘোষণ। 
গৃহে পরিষদটি স্থায়ী আসন লাভ করে ১৯৯৮ 
খশষ্ঠান্ে (১৩১৫ বঃ) যে জ্ছানে ভবনটি নিত লিপিমিতা ১৫/৩ সংখ্যায় প্রকাশিত অন্থমানস 
হয় সেই স্থানটি দান করেন কাশিম বাজারের প্রতিযোগিতার ৮টি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে নিজে 
মহারাজ! মনিজ্্ নন্দী, এবং ভবনটি উদ্বেধন করেন দ্রেঞয়া হোল :__ 
বিশ্বকবি রবাজ্নাথ। 

(১) জনমেজয়। 

(২) আমীর খসরু । 

(৩) বন্ধিমচজ্জের মবণালিনী। 
(৪) ৩৩ বংসর। 

(৫) ডক্টর সত্যেন বছু। 
(৬) অক্ষয় কুমার বড়াল। 
(৭) ফরাসী বিজ্ঞানী লাবোয়াজিয়ে । 
(৮) ১৮৮৮ খ": ডূরাস্ত কাপ টুর্ণা- 

১৯৯) গৌতম কর, কানপুয__ 

ইংরাজদেয়কে কবে থেকে এবং কেন 1012 
8411 মামে অদ্ভিহিভ কব! হয়? 

উ:: ১৭১২ খাষ্টাফে আর বুথ নট [১৫ 
171500হ5 9£ 7০00 8811 নামে, একখানি পুস্তক মেন্ট। 
রচনা করেন। এ গ্রন্থে লেখক ইংরাজ চরিত্র: 
ও তৎকালিম সমন্য।গুলি নিয়ে গ্লোস্বক ভাহায় ্রথম পুরস্কার লাস করেছেন ৭৬*২ অদ্ভান দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । সেই থেকে ভলাপাজ্জ, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন বি ৭৭৮৮ ইংরাজ চরিআকে লক্ষ্য করে সাচ্কেতিক শব্দ বিহঙ্গ চট্টোপাধ্যায় ও বি ৩৪:১৯ উৎপল লেন 
19212 841] ব্যবস্বত হয়ে আলছে। * কিন্তু পুরস্কার লাভেয় জন্ত অঞজন করেছেন 

৭৮ 



চুষ্পাটর চরে 

বিছজ চট্টেপাধ্যায়। প্রতিযোগিতার প্রশ্নাবলী প্রকাশ .কযা হবে। 

আগামী নববর্ষের বিশেষ সংখ্যায় অন্গুমানস 

এড 277 এছ £হেত এ 

উনার (5), 
হ॥ 

টিন ৩২. | 

রর ভালারার রা এরা 
)ম্বোক সংবাদ--- . বিদেশী ডাক্তার মিতাদের সহিত ৭৭১ 

প্রদীপ কুমার সাহা পত্জালাপ করতে ইচ্ছুক । 
শান্ত ১৬ই মাহ বৃহস্পতিবার বি ৭৩৮৩ প্রীদেৰ 

আত সরকারের ভ্ত্রী মতি বীণাপাণি সরকার ভূটানের ডাক টিকিট যার! সংগ্রহ করতে 

ইহলোফ ত্যাগ করেছেন। তার পরলোকগত্ত চান স্বারা. ১৭০১ বিকাশ দাসকে পত্র লিখুন । 
আত্মার চিরশাস্তি কামনা করি। | 

শ৯৩৩ গৌরী ,বল্গোপাধাম কেবলমাত্র নারী 

অনুগোধ--" মিতান্দের সঙ্গে পত্জালাপ করবেন । 

হধগা বাণিজ্যে কমরত ধা উৎসাহী মিভাদের ৮৯৪৮ শিখা ভান নতুন মিতা আয় চান ৷ 

সঙ্গে ৮*৭১ গ্বপন কুমার মুখাজী পত্রালাপে |] 
ইচ্ছুক । পারার প৭১৫ আঙপনা চট্টোপাধ্যায় নরনারী নিথি 

২ 



সঙ্গ ও সিতাঅংবাদ 

শেৈত্ে বিশেষতঃ ডাকার বা ইঞ্জিনীয়ার মিতাদের . .৭৫৩৮ স্্রীতড়িৎ সরকার . 

সঙ্গে পত্রালাপ" করতে ইচ্ছুক ৷  পুর্বের 'পুরুষ সাময়িকভাবে পত্রালাপে বিরত্তি -- 
বন্ধুরা ইচ্ছা করলে তাকে চিঠি দিতে পারেন । 

সংঘ আর নেই-_ 

বি ৭৩৮৩ দেবব্রত সরকার, ২,৬১;গোপা 
মুখোপাধ্যায়। 

_ঠিকান। পরিবর্তন 
১। বি ৬৮৯৯, অনিল চ্যাটাজ, 2 (3৫৩- 
৫16) 156 5627 1857811 3158 27, 3-26. 
[. 09. [২০০:1596. 0721৮225, [২০০710. 
€. 2.) ১8 

২। বি৫৮৩৫ মিলন কুমার পাল [.খঘ[.. 
[71730০09 10৫. 101. 8.0. 8২০৮ £8৮৪এএ৩, 

10018890011. 

শ। ৭২১৩ মোহাম্মদ হাহিজ উদ্দিন, ১৫/১ 
যোগেক্ নারায়ণ শীল লেন, আগা নোয়াব 
দেউরী, ঢাক1-১ বাংলাদেশ 

দে, ২/১, কলিযুদ্দিলেন, “লোঃ ' মানিকলা, 
কলিকাতা-৬। 

৫। বি ৭৭৬৩ অশোক কুমার গুপ্, ০/০- 
নারায়ণ দাসগপ্ত 9101050) 92125 01250095 

0010 ১০৪০০. 19, 0. 2.৪17819 (.5.) 0150 

চর0010105 4885810, চ45-781363, 

৬। ৭৮৭৩ মহিউদ্দিন আহম্দে। 0/০ -.0. 

(৫৯1০) 1 আ00015519) [99০685-6. , 0921806517. - 

৭। ৭৮৮১ শৈলেন দাস, ৩৪, জাগি মন 
মুখাজাঁ রো। কলিকাতা-৯। 

৪1 বি ৭৪৯৯ শ্রীকুমার দে, ০/০- ুর্ধয কুমার | 



(লিপিমিতাকে যশরা সাহায্য করেছেন 

গত ৪ঠ1 ফান্ন ১১৮১ পর্বস্ত সাহায্য বাবদ ম্তরাং এ পর্বন্ত সাহাযা ভাগারে মোট ৩০৬টাঃ 

যে অর্থ পাওয়া গেছে তার হিসেব নীচে দেওয়া 

হল । 

সর্বশ্রী বি ৭৭০১ বিকাশ দাস ৫ টাকা, বি 

৭৮২১৯ স্বপন কুমাব চক্রুবত্তী ৪ টা ৭০ প, ৭৮৬? 

তুষাব কান্তি ব্র্৮ারী ১ টাকা, ধি ৭৩৮৩ দেবব্র5 

সরকার ১ টাকা, ৭৭১৫ আলপনা চট্রোপাধ্যায 
১ টাকা, বি ৬৭৯২ পিণ্ট, ঘোষ ৭০ পয়সা। 

লিপিশিতার সাহায্য ভাপগ্'বে মোট ১৭ টাকা 

৭০ পয়ল! পাওয়া গেছে। 

ভাগডারে মোঢ ১৯২ 

গত বাবের সাহাযা 

টাকা ৮ পয়সা জম! ছিল 

৪৮ পয়লা জমা রইল । 

ধ 

সভ্য সভ্যাদের নিকট যে টাদা পাওয়া যায় 

তান দ্বারা পঞকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা 

অসস্তব যাতে পাত্রকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা 

চলে তার জন্য আথিক সচ্চলতা একান্ত 

শুশাকাঙ্ী ও উৎসাহী শিতাদের 

আন্বে'ধে লিপিনিতাব সাহায্য ভাগার খোলা 

হয়েছে । আশা করি মিতা ভাই-বোনেরা উদার 

আখশ্যক। 

দণের রা লিপিদিতা ভাগুার পূর্ণ করে' 

$লবেন। 

ঈতেধ হু'বংসবৈর টাছা দিয়ে যারা স্থায়ী সভা 

ই"য়ছেন। তাদেরকে আমরা বিশ্বমিতা মামে 

অভিহিত করি। গত ৪21 ফাল্গুন ১৩৮১ পর্যন্ত 

যে কয়ঞ্জল খিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের ম।ম সদল্য 

লংখ্য! দীচে দেওয়। হল। 

সবন্ী |1 ৭,২১৫ তকন কুমাৰ চাটাভা, 
বি ৭১১৭ ভে।লানাথ চক্রব্তী, বি ৭২২৩ বঙল 

বাধ, বি প্রদীপ নরকার, ৰি ৭৩১২ 

ভয়দেন দাস, বি ৭৩৮৩ দেবব্রত সরকার, বি 

৭৭০১ বিকাশ দাস, বি ৭৭৬৩ শোক্ষ কুমার 

৭৩০৫ 

২৯১ 



স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিত। 

গুপ্ত, বি ৭৯৭৪ পার্থ সরকাব, বি ৮৭২ দীনেশ জম সংশোধন _ 

চন্দ্র অধিকারী। 
গত ১৫/৩ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ২৩২ পক 

বিশ্বমি্ হবার পর সঙ্ঘকে পত্র পত্রিকার ১১ পরিমলেন্দু মজুমদারের ঠিকানায় 940৪5 

ব্য নিবাহের জন্য বাৎসবিক চাঁদ! মাত্র ৮ টাকা এর স্থলে ১০০০. হবে। 

পাঠালেই চলবে। আশা করি সঙ্ঘ এবার 

অধিকতর বিশ্বমিতা ল'ভে সক্ষম হবে। 

প্রতিযোগিতার ফল 

গল্প কবিতা ও আলোক চিত্র প্রতি প্রকাশ করা হবে। 

যোগিতার ফল নধবব বিশেষ সংখ্যায 

প্রাপ্তি স্বীকার 

১। বদরুদীন দেওয়ান সম্পাদিত “কাঙদামাটি” ঠিকানা :--185) ৬/৪116551) ৪17 1২০৪৫ 

দ্বিমালিক সাহিত্য পত্রিকা । বিকাবী বাজার, [56580 800085-400006, ৭16]. 

ঢাকা। মূলা প্রতি সংখ্যা ২টাকা। 3636525 

২। ফোহনলাল কাপ্রি সম্পাদ্দিজ্ঞ “মালেয়া” &। শারদীয় কবিতীর্ঘ, সম্পাক-- আনীষকুমার 

ত্ৈহাপিক সাহিত্য পত্রিকা । কানাইপুর মণ্ডল ৯৮১ ।২। ১৯৬ পুরাতন ্রেশন 

বাটুল (বাগনান ) হাওড়া । মূল্য প্রতি কলোনী, পোঃ আসানসোল। জেল! 
সংখ্যা ১টাক]। বর্থামান। 

৩। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ --. পৃথিবীর খিতিষ্ধট ৫। শঙ্খ -_শ্রীমসিত টট্টোপাধ্যারর সম্পাদিত 
স্থানে এর শাখা আছে। যোগাযোগের ত্মাসিক পথ্মিকা মুল্য ২* পয়সা। 

খ্৮ং 



প্রাপ্তি স্বীকার 

কার্ধ্যালয় ; কেদার ভটাচার্দ লেন, 

ঘনোনীত 

৬৭১ জযগ্রী চা'্টাজী 

বি ৬১৪৭ তারাপদ মভ্মদার 

ইচ্ছাপুর, সাত্রাগাছি, হা গড়া-৪ 

রচনাবলী 

বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার [সনহ! 

৭১৯৫ সমীর মুখোপাধ্যায় 

অঙনোনীত রচন।বলী 

মববর্ধ-মো ম: ছো--কবিতাটি ছন্্বন্ধভাবে 
পর্ণতা পাঘ়নি। 

সংশোধন-_ভু বায়_গগ্ভ কবিতার রচনাৰ 

মধ্যে রূপক ভাবনা নেওয়া যেতে পারে, 

কজ গতিটি সাবলীল গন ছন্দে থাকা 

প্ুয়োজল। 

মিডার আশ! 

ঘটালে কবিভার 

ঠিকই 

গে ঘ...চরণে চয়ণে নিজ 

একটা ধন্ম মানা হয 

কিন্তু ছন্দ থাকা ঢাই। 

বিজয়ার ব্যাথা...প কু খো...বিহক্ধ বস্ত, 

মামুলী, পরিবেশনের মধ্যেও আকর্ষণীয় কিছু 

নেই । 

স্মৃতিচারণ-- মোহ আং হছোঃ পাঃ আকারে 

অত্যন্ত বড বসে গ্বাপান লম্ভব নষ। 

ক্রিগি - দে; সং কৌতুক পক্সা অথচ কৌতুম- 

মিই ঠিক মত জমে ওঠেনি । 

পেষ অমুষ্লোধ - এ; এ: দাঃ গল্পটি কষ্ট 

কল্পিত, তাই শেষ অতধি বিশ্বাস যোগ্য হয়ে ওঠেনি। 

থেকাজ - দিঃ কুঃ রঃ .. এক সুবিখ্যাতত লেখিকার 

১৬০] 



 অমনোনীত রচনাবলী 

একটি গল্পের সংগে অনেকখানি মিল থাকায় 
ছাপান সম্ভব নয়। 

কাঙাল জভাতুর্ক _মো. কা:_ গুরু চগ্ডাজি 
দোষ, বানান ভুল। তাছাডা আকষনীয হযে 
ওঠেনি । 

বিদ্াালঘ গ্রন্থাগারেব প্রযোজনীযতা সঃ কুঃ 
বিঃ - লেখ।টি বেশ "ভাল হাযাছ। কিন্ত, বিষযটি 
খুবই সাধাবণ বলে আপাতত: ছ্বাপান সম্ভব হঘ। 

ও শান্তি -ভ. ভঃ-_বক্তুব্য স্পষ্ট নয । 

অটল প্রতাযে গন্ডি_রঃ রাঃ 
কবিতাটি ভ্রবোধ্য-_-শব্দ চযন ও পদবিন্যাসে 
ক্রুটি আছে। 

স্মুতি--রঃ সঃ 

কবিতাটিতে বহুবার ছন্দ পতন ঘটেছে 

যাত্রাব নৃপৃব এমন ..কুঃ শ; রা 
কবিতাটি হঝোধ্য এব” ১৪ লাহনেন বেশী। 

ব্যার্থ অভিযাত্রী...শিঃ তাত 
কবিতাটি ২৪ লাইনের বেশশ। 

মিছিল চঃ সে. 

অত্যন্ত মামুলী। 

ক ৯৮৮৪ 

দেশ ধা! বিদেশ. বা: স: 
ভাব পূর্ণতা লাভ করেনি। 

প্রতিদান . যু দাঃ 
ভাব পূর্ণতা লাভ করেনি । 

বিদেশের গল্প দ বা 

২৪ লাইনের বেশশ। 

পড়েছি প্রেমে অ ব 
ছন্দ এখ* শব্দ চযনে ক্রর্টি আছে 

আমার গ্রাম.. চ বি ঘা 

অতান্ত মামুলশ । 

গীতিকার-_ নাঃ চঃ বিঃ 

ভাব সুন্দব, তবে বন্তবাব ছন্দ পতন ঘটেছে 

কবিগুক স্মরনে সং চঃ চ: 

মামুলী । ৰ 

কালাম শালাম সানিহা নী£ 

২৪ লাই.নর বেশশি। 

ফিরে এসো! .. মিঃ সিঃ 

শষ্চয়ন ও পদবিন্যাসে প্রচুব ক্রুটি আছে। 

চাকতাই হিপি .জঃ বেঃ 

কবিতাটি ছবোধা। 



অননানশতত রচনার 

অমনোমীত রচনাবলির গলদগুলিব সম্বন্ধে উপযুক্ত ডাক টিকিট সহ লিপিনিতার সম্পাদককে 
বিস্তারিতভাবে জানাতে হ'লে উত্তরের জন্য শত্র লিখতে হৰে। 

পেটের গ্রোলমাল কি যে ভয়ঙ্কর তা ভুক্তভোগীরাই বোঝেন 

নগ্ঘল, বুকজ্বালা, বাধৃঃ ম্্শুল' এবং যেকোন রকমের পাটব গে।লমাল মাত্র স্ভিনদিনে 
উপশম । কু চিকিৎলাশ হতাশ হবাব পরও নিবাণ না হইযা নিজ আন্বন অথবা বিপ্রাই কাডে 

যোগাযোগ ককন। এস, কে, ঘোষ । ১১ শ্রীধর চক্রবন্তী গ্বীট, পোঃ উত্তবপাবা, ভুগঙ্গী। 

( একটি স্বানন্দ স্বীকৃতি) “আমি বেশ কিছুদিন যাব যন্্না দায়ক পাকাশয সংক্রান্ত নালীক্ষত 

(01০6) রোগে ভ্গিতেছিলাম। সা'প্যাতিক বক্তা মোচনেখ নিমিত্ব আমাক ভইবার 

হাসপাতালে ভন্ভি হইতে হইযাছিল। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও আমি এই সাংঘাতিক রোগের 

একটি বলি হইযাছিলাম। চরম হতাশায মামি চিকিৎসক শ্রেনীভুভ্ত নহেন এপ একজন 
চিকিৎসক ১১নং শ্রীধর চক্রবন্তী দ্বীট, উন্রপান্ডা, ভগলী নিবাসী শ্রীসমীব কুমাব ঘোষের 
চিকিৎসাধীনে নিজকে অপিত করিয়া ছিলাম। তাহাব এই চমকপ্রদ ৯ষধ যাহা সর্বব্বংরক্ষিত 

এবং চিকিংসক কতক প্রস্তত। অন্ভুতভাণে (অলৌকিক ) কাধা করিযাছে এবং এখন আমি 
সম্পুণভাবে রোগটি হইতে মুক্ত। তারিখ ২২1৭।৭৭ ন্বাঃ__শ্রীনিখিলেন্দু ভট্টাচার্য, মাইকেল 

মধুম্দন দত্ত রাড, বেহালা, কলিকাতা-৬* 

বনেব ফুল তো দেবতার সম্মূখেই ফুটিযাছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে 

সাজিয়ে একবার আমার কবে নাল তবে তার দারা দেবতার পূজা হয। 

দেবতা তখন হেসে বলেন হা! তোমার ফুল পেলুম। সেই হালিতেই আমার 
ফল তোলা সার্থক হয়ে যায়। 

--রবীন্রনাথ ঠাকুর 

সংআহক- শ্ীঅশোক কুষার মুখাজ্দ্রী (বি ৭১৬৫) 

৯১৮€ 



| নববর্ষের শপথ | 

বি ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ 

ভালো যদ্দি বাসতে হয় সেও ভ।লো, 
সে কভু নাইবা হলো চাদের আলো । 
টাদের আলোয় কবির মনে কাব্যোদয, 

তাই বলে অমাবস্যাও তে। মন্দ নয়! 

বক যখন উডে যায় পাখা মেলে আকাশেব কোণে, 
কোকিলের স্থকণ্ঠ আনন্দ দেঘ বাতাসের দোলে, 
সাদা কালো মন্দ ভালো সব মিলে মিশে এক। 

্বার্থাস্থেধীরা ছল করে তাল বুঝে যাই বোঝা!ক। 

একদল লোক আছে-_যার! বড়ই চতুর, 
জাতিভেদে একে অন্যেবে করে রাখে বহুদূর । 
মানুষের এ কলক্কের বোঝা কবে দিতে দুব 
আমার সাধন। হবে অ।প্রি হতে কঠিন মধুর । 

| প্রজাপতি ॥ 

বি ৭৩২০ অঞ্জিত কুমার সাহু! 

প্রজাপতি, তোমার ডানাছু'টে। নিশান! কিসের ? 
রাংতায় মোড়া তুমি একট। প্যাকেট 

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ভোমর! বাহারে চকলেট 
এবার বন্ধুব জন্মদিনে 

তোম'কেই দিব উপহার 

চোখ দিয়ে খেতে চুষে চুষে। 

বলতে, কত মধু খেয়েছ কত ফুলের 

হিসাব কি আছে মনে? 

এবাব তোমাকে বাকৃসে মুডে 

আমার হিসাবট। করবো পুরো । 
কত পরাগ লুটেছ এ হাতে 

নিজে কিছু জানকি তার? 

এবার দোলযা ত্রায় 

করব কিছু তারই ধাব 

হলুদ রঙট। বাড়ম্ত। 

প্রজ্জাপতি, তোমার ডানাছ'টে। নিশানা কিসের ? 

হুশাচে ঢাল! প্লার্টিকের রঙিন প্লেট 

তোমার শরীরটা যদ্দি নৌ হত 
নির্ঘাৎ ওছু'টোকে করে দিতাম সেট 

বাকসে না পুরে দিতাম ভাসিষে 
বঙিন ও পাল ছৃটে। বামে হেলিয়ে 

তুমি যেতে নদী দিয়ে ছুয়ে ছু'য়ে কুলে 
রাঙত৷ মোড়া একটা মস্ত প্রজাপতি হয়ে 
আমি বেড়াতাম যতো! ফোটা ফুলে কুলে। 

২৮৬ 



| চলে গেলে | 

৭২১১ আহমদ-আল-মামুন 

একদিন যদি তোমার আগে যাই আমি দূরে চলে 

মিনতি আমাব ব্যথার তরী ভাসায়ো না চোখের 

জলে। 

সমাধিতে মোর দি ওন। প্রিয়ে কান্নাভেজা ফুল 
ক্ষমিও আমার যত অপরাধ, আমার যত তুল। 

গাহিও না গান করুণম্থরে ওগো মোর জনমপ্র্রিয়া 

সাহারা সেই ককণনুরে কাপিবে আনাব হিয়া । | 
উতলা! হাওয়ায় একাকী ওগে। বাসন্তী জ্যোতস্াতে 

থেকোনা জেগে ভরবে মন লাঘীহারা বেদনাতে। 

শ্রাবণ রাতে জোনাকির সাথে নিরালায় নিজনে 

ভেবোনা মোরে ওগো! প্রিয়তম। ব্যাথাভর। এ মনে । 

শারদ প্রাতে বিরি ঝিরি হাওবায় শিটলি তলে বসি 

গেঁথোন। মাল ওগে। সাথী মোব ব্যাথার সাগরে 

ভ।সি। 

জনমপ্রিয়া, ওগো প্রিয়তম! বুঝিওন। আমায় ভুল 
চায় কান্নার অসীম সাগরে হারায়েছে কত ফুল। 

২৮গ 

বিদঘুটে লিং 
৭৮৬৫ তুষারকাস্তি ব্রহ্মচারী 

ল্লোকটার নাম ছিল বিদঘুটে সিং 
মাঘ মাসে বেটে খেত সাত সের হিং। 

দশ সের বোদ দিয়ে আটা মেখে থালে 

রুটি করে মজাদার টক-নুন-ঝালে। 

জড়ো করে কুয়াসা ভোর বাতে উঠে 

মেখে নিয়ে জ্যোতস্সটতে খায খুঁটে খুঁটে । 

বৈশাখে ঝোডো হাওয়া বাঝতে ভরে 
বার জলে ভেজ। বাশ পাতা মুড়ে। 

এক ভাড় হাসি আর ন' ভাড় কান্না 

ছু" চামচ ভয দিয়ে করে এক রান্না । 

চলার পথে 

বি ৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস 

একদিন পথ হারিয়ে 

ম্মশ।ন পথে যেতে যেতে, 

পা পড়ে যায় হাড়ের ওপর। 

তখোন হাডটি আর্তনাদ করে বলে,_ 

ওকে পথিক, 

পথ দেখে চলো তাই, 

ছিলাম আমিও তোমাব মতো, 

না হয় আজ, 

আর কিছু নাই ॥ 



আমি 

« আমার হাদয়ের কয়েকটি মুছত ” 

গতরাত্রের বিভৎস ্বপ্রটা 
আমার অস্তরে ক্ষণে ক্ষণে 

স্যকের্ত করেছে প্রচণ্ড ঝডেব পূর্বাতাস। 
কিসের এ ঝড? 

হয়তো! বা কপ দিতে চাইছে আমাব হাদয়ের 

সমস্ত মালিনা আর গ্রানি মুছে দিযে, 
এক নতুন চিত্রপটে চিরসবুজে ॥ 

আর এই ঝোড়ো হাগুযাব মাঝে খুজতে গিয়ে 

বারংবার হোঁচট খেষে চলেছি প্রতিপদক্ষেপে । 

হয়তো বা মুখখ,বড়ে পড়ে /যাৰ কোন এক সময় ॥ 

ভয় ছিলন।। যদি পারতাম বিহঙ্গের মত ডানামেলে 

বিচরন করতে, এই হাওয়ার পবে ক্ষনিকেত মত। 

তখন হয়তে।_-এই ঝড়ের প্রকৃতি _ 

আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত ॥ 

বিশেষ কাবণবশত উপরোক্ত কবিতাটির কয়েকটি শব্দ 

মুত এর স্থলে মুহুর্ত হবে। 
স্যকেত এর স্থলে সংকেত হবে! 
ক্ষনিকেত এর স্থলে ক্ষনিকের হবে। 

বুছি এর স্থলে বুঝি হবে। 
পরক্ষনেই এর স্থলে পরক্ষণেই হবে। 
সহা এর স্থলে সহা হবে। 

কিন্ত এই পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে ধরে 
সে চেষ্টা কর! বৃথা; 

এটা আমি বুছি আর তাইত মাঝে মাঝে মনে হর 

সমস্ত স্বপ্ন চিন্তার উদ্ধে যদি অবস্থান করতাম 

কিন্ত পরক্ষনেই আমার মানব স্বত্বা হানতে থাকে 

বিদ্রপের কশাঘাত ॥ 

সঙ্গ করতে পারিনা - তাই উদ্দাম্ হয়ে ঘুরভি_ 

এ ঝডের গতি আব রূপ প্রত্যক্ষ করতে 

জীবনের মোড হয়তো সেদিকে নেবে কোন এক দিন 

বিভৎস ঘুনধর1 বাস্তবকে জীইয়ে রাখতে নয় 

টেনে আনতে । অন্ধ অতীতকে নয়! 
উজ্জল ভবিষ্যত ॥ 

্থভাষ রায় (৭৮১১) 

তুল হওয়ায নিয়ে উহার ভ্রম সংশোধন করা হইল 

৮ 



রাহী 
ন্বি ১৯৩৬ নিমজ্স জেবলাগ 

স্ক্স বঠাশ্ত্রি, আর শ্ড়ি পর্েস্ম তল্সে এ ক্যাজ্ছ আমান | 
জান ববনা কর ঝর জজ কবে কিন্ত ক্ামাল্রই হছে _ 

এককালে হতে গু কোন খৃব্সে মন্ভি আজ্াযেক্স লাগি, 
ঠিক তেমন শ্প্রীতেল গ্াজে কুকুনেবা খ্বেশাকে আজ্ঞা । 
জ্যামি খু ক্রি বা হতে বাতি, বার ও ব। £% 

খরা খোজে এ্রচশ শশীতে, কুশুলশ পাকাবাব জাফ্মগ । 

খেলা ন্যিহাপজু কনে পরেন আম্রম্সকে, ভাইত্ে। হায-_ 
নাশকতা নেক গুছেব আঞউ্য়েন্ £€ আব ব্বানমি £ 

ততন্পী করি: পর্ব আশ্রয, তাইতো আমান আআ যব 
আনে আনবে ভাঙ্গা, হে কোন দিন খাস পভ্ভান্ত মুখ্খে । 

০ নলিবম ভক্দে আবু ছু, এএ ন্যিআিম চলত 7, কিকিজ্ঞ। 

ফলত €দুবো না, এ শ্িক্সিন চল বিনা, ভাঙ্গবে? € 
কামে শুধু গডত্েই আনি, ভাঙ্গতে ও জ্ঞান্দি , 
ল্ক্ুন গাডত্ডে ভাক্ষতেও হর কত্ত শত পুবতভনে ॥ 

ভান্তবো, ০ভঙক্ষে গড়বে? আবু লব্েব হ্ন্য হম -__ 

নিছে ও জন্য, স্বল্প বন্য, নতুন ন্িযমে ভাক হবে ॥ 

খ্জলপাডা। ভালেক্ নখীছচে তখন কাকা অশ্রু এডিবি 

হকাট্ার আ্্থে মিশবেন$, কানা বিক্ষাষ নেবে তখন্__ 
খ্লাকৃতে সবাক সাথ উপল ন্মিরাপ্ছদ আত । এসে 

মরা! ক।ত্ে নেমে পড়ি ০্ছেই নতুন ন্বিম্মসেক্সহছ পরখ থলে: | 

২৬৩০ 



॥ বিবর্তন ॥ 

৭৭৮৯ রেব! ?মত্র 

বিপুল বিবর্তনের মধ্যে 

গ্রহ নক্ষত্রের জন্ম । 

উপল ভ্তপের বাগিচায় বিনিদ্র রজনীর 
বুকে শুয়ে থাক সাগরের ধম । 

কামনার কোষে জন্ম নেয় জীবদেহ 

বংশগতির ধারক হলে! জীব-__ 

মান্নষ জন্ম নেয় অস্পষ্টুতা নিয়ে, 

ভাসতে শুক করে সমাজ শ্রোতে,_- 

খুজে পায় ঘর বাধার কৌশল। 

বালন। ব্রীঢায় " নেমে আসে 

খেয়ালের শ্রোত, যাএা কবে - 

অজানা সুখে দানা বেঁধে। 

পৃথিবীতে বেজে ওঠা মাঙ্গলিক 
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর বিচ্ছেদের সংগীতে, 

শুক হয় মুত্যুর ভূমিকা । 

মন্থরতা দেখা দেয হদস্পন্দপনে _ 

ধীরে ধারে থেমে যায় জীবনের ক্রিয়া । 

যাত্রা শুক উপল স্তপেব দিকে, 
গ্রহ- ক্ষত্রেব জল্ম যেথায 

বিপুল বিবর্ধণের মধ্য দিয়ে ! 

--০স যাত্র। মহ] প্রস্থান নয় 

মহ]! আবির্ভাবের লগ্ন জেগে ওঠে 

পূর্বাচলের পথে। 

চর 

॥ প্রগতি || 

বি ৬৯০২ রজত রায়চৌধুরী 

স্বপ্পের সোনাঝ,রি গাছ ঘাট মেনে 

কষ্টে,_আবিল বাতাসে শ্বাস টেনে 

গৌঁসাঘরে খিল তুলে কাদে 

নব্যত1 শোনায ঘর ভাঙানিয়। কথকত! 

«ফেলে আসা নীতি” আর নীতিহীন পঙ্কিলতা 

মেতে গেছে ঘোব বিসমবাদে 

অণ, তে পবমাণ, 

শঙ্খল বিমুক্ত কিংবা স্থাণ, 

পড়ে গেছে অধবার চটুল কটাক্ষ ফাদে 

নিরাল! রাছের কোয়েলিয়া 

নিয়ে যেতো যেথা পেতো ধ্বস্ত ভিযা 

ওই দূরে অসীমেব সমপিত চাদে 

আব.দেরে অবাচিন বিজ্ঞান 

ক্ষমতাব মদে মত্ত অঙ্গান 

অলঙজ্জ আগ্নেষে তারে আষ্ট্রেপষ্ঠে বাধে 

জান্তব-__ প্রয়োজন বড়ই বেয়াড! অ।কৃখুটে 

সত্যম্ শিবম্ স্থন্দরম্ _- সকলকে কেটে কুটে 

লালপাব মশলা সহ মুডিঘণট ব'ঁধে 

স্বপ্নের সোনাঝ,রি গাছ ক্ষয়ে ক্ষয়ে 

নযুজ দহ ধরিত্রীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে 
থেকে থেকে উদ্বায়ী কামনা তাই কাদে। 



মিনতি মোর 

ডালিয়া গোলাপ ড্যাফোডিল খুজে 

নাহি যদ্দি পাও প্রিয় 

মোর- সমাধি-শিযরে বঙনীগন্ধ। 

নিজ হাতে পুতে দিও। 

নাই দিলে সেথা আবলুস ফাব 

কিংবা অশোক তরঃ 

সমাধির পাশে পরতে দিও তুমি 

অশথ বা! দেবদারু | 

নাই বা রহিল ডুনাব পাথব 

মাব্বেল শোভা করে 

শুধু ঢু হাত ভবিযা সঙ্জাধির মাটি 

দিও গুগে। চা করে। 

শতকরা নিরামধ্বই জনই বাহিরের 

বি ৬৭৫৮ গ্রাভীষ কুমার শী 

নাইবা রইলো যমুনার ঢেউ 

ভাশিবথী কাছা কাছি 

তব নযনের ছু ফোটা অশ্রু 

ৃ ভেক্তাক সমাধি মাটি । 

নাই জেলে দিলে ঝাড লঞ্থন 

অথব। নিয়ন আলো! 

শুধু একটি প্রদীপ শিষবে জ্বালিও 
আমারে বাসিযা ভালো । 

ক্ষণোকব তার কেহ নাও যদি 

দ্াডায সমাধি পাশে 

এক! এসে হেথা গভীর রাত্রে 

দাডযো আমার আশে । 

খোলস দেবিযা তন্ময হুইয। থাকে । কিন্ত 

সৌন্দর্ধ রূশে নয, যৌবনে নয, স্বাষ্তে নয় এননকি বাছিক আচবণে পধস্ত নয় তাছা 

স্যপ্তির অতীত ম্পশের অন্তীত তোগের অতীত ত'হা একমাত্র অনুভূতির অধিগম্য | 

--অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত 

২আ্াহক--লিপিদৃত 



বিশ্বায় 

২৮৫$ গ্রসথন বসাক ॥ 

বিশ্বাস জিনিষটা আমার ছিলু 
অগাধ, গুঁচুর, বিস্তর প্রায় জুনস্ত। 
জন্মের সাথে বিধাতার কাছ থেকে 
নিয়ে এস্ছিলাম আমার কলিঙ্গার 
পুরে! গহবরট| কানায় কানায় ভূরে ; 
তাই তৃখন সবকিছুই করতে পারতাম 
বিশ্বাসে ভর করে-_-ঝা"পিয়ে পড়তে পারতাম 
কারে! ডাকে ছাদ থেকে মাটিতে । 
কিন্ত আজ আর পারি না, 
শুধু আজ নয় কালও পারি নি। 
এরকম অনেক কাল ধরেই পার্ছি না। 
যতই হচ্ছি বড়, বাড়ছে বয়স 
তই সেটা যাচ্ছে কমে 
ঠিক বদ্ধিত চাপে গ্যাসের, আয়তন হাসের মত । 
সংসার-সমাজ পারিপান্থিকের ঠক-ঠকামি, 
জোচ্চুরি, প্রতারনার গরষ্ষ তাপে তা উবে যাচ্ছে 
আস্তে আস্তে, একটু একটু করে। 
আক্কিক হিসাবে হয়তো কোনদিন, 
আমার, এহ বিশ্ববাসী অবস্থ! 
পৌছে, যাবে কোন জ্্যাব জুট, মানে 
হয়তে! ত্তদিল আমি বাঁচবো! না 
কিন্ত যদি, ব'খচি তাহলে, ঢা 

ঈশ্থয়। আপনাকেই 
3738 অনিমেষ চট্রোপাধ্যাক্ঠ 

টীরের সঙ্কে একবার দেখা হলে বল্ুতুম, 
এমন কারখানা কে বানাতে বলেছে মশাই ? 
সুধাকে যখন তার “ডিউটি” করতেই হচ্ছে_ 
ত্বধন কারখানার একপাশে অন্ধকার রাখার কী 

মানে হয় 
এই অন্ধকারই তে গিলে খাচ্ছে সার! ছুনিয়াকে । 
নিয়ম টিযুমূ গুলো মশাই একটু পাল্টান, 
না হয় লুকআউট ঘোষণ। করে দিন । 
আপনি কি জেগে জেগে ঘুমান, 

ন! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জাখ্যেন, বুঝি না। 
ঈশ্বরের স্ঙ্গে একবার দেখা হলে বলতুম, 
নতুবা এ অন্ধকারকে আমি সঙ্কে করেই নিযে বাযো। 
আপনার্ ম্বগরাজ্য নিল্প্রদীপ করে দেব একদ্দিনু__ 
আপনার বাড়া ভাতে ছাই আমি দেবেই। 

২৯২, 



ইংরাজী বিজ্ঞান লাহিত্য ও নরকারী কাজে ব্যবহৃত 

শব্দাবলীর ব|ংল! পরিভাষা 

৭১৬৫ শ্লীমশোক কুমার মুখাছ। 

€ পৃব প্রকাশিতের পব ) 

]8110--কার।পাল, কাব।পাক্ষ 

0100 2100. ১5515091701 90150-566--যুক্ত ও 

সহশাসক 

০0100 দ8101]5 __ একাম্নবতা পরিবাৰ 

[0106 1190111গ- যৌগ দ্বাযিত্ 

1০101015- ন্্রীধন | 

9 50০90 0002] - যৌথ কববার 

])0791-জ।বেদ। খ| ৩1 

]041019] 01617 বিচার করনিক 

01০৪১ £85010--পাটকরস 

1011101 (30৬21017761 [91০৭9061 

ছে ট সবকার ঈকিল 

00191661 বৃহস্পতি 

01850101010 অধিকার, এল কা 

]0৮210116 1,89001 শিশু শ্রমিক 

01000720 ক্াতনগো 

[2906] কাটে ল, মূল্য শিয়ন্ত্রণ স ঘ 

[56195 বন্দবস্থ জান্বাজী শুলক 

৮০০১৩] 01 [500105 লেখ্যপ/ল 

৮1895 1$19188] 09061 খাস মহাল অধিক।বিক 

11079 761511381 খাস তসীলদ।র 

[01010০5 বুক 

170067 €৪76 1$0150555 কিগুার গাটেনি 

শিক্ষিকা 

[1176177900৭ স্তিবিদা! 

[176005 গতিনিদযা 

[16 ম্থপারিশী ভ্প্ডি 

[06০-০৪ মালাই চাকি 

[,3100147190015% £১551১217 প্রযোগশাল। 

সহাধক 

[,3170170015 ১0016 162061 প্রযোগশাল। 

ভাগ্ারি 

[.910001 01701015101)6] শ্রম মচাধাক্ষ 

[.10014 [01২৫০ শ্রমিক বিবোধ 

[21007 98৮176719017)£7€ শ্রম ল।ঘব বস্ত্র 

91001 ৭91১11159 দক্ষ শ্রশিক 

[71021 [0171017 শ্রমিক স'ঘ 

9000 ৬৬৭] শ্রম কল্যাণ 

[8৪99 947904110601)061ম0 01 1775 

গশ্রুষ! অধ্যক্ষ! 

২৯ 



ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শঙ্ধাবলীর বাংল! পরিভা ধ' 

[88০০9] উপহ্দ 

1815522 ভ্রি15 অবাধ বাণিজা নীতি 

[9150 4১513101015 00115০6০: ভূমিগ্রহ 

লমাহত? 

[900 4১001510015 01610 

ভূমিএ্জহ করণিক 

1,817 41815 কর্ষণযে।গ্য জমি 

1,8730 01751) অনুব্বব জমি 

1:10 0085101৮850 আবাদ? জমি 

[,8150. 177768050 জল সেচপ্রাপ্ত জমি 

191501105 মালনামান, অবতরণ 

[8150 [01105 ভূমি নীতি 

[8150 [২০6 [7156 নিস্কর জমি 

18170 15৬6155 ভূমি রাজন্য 

18150027015 প্রজা ব্বত্ব 

1৪752 শুক্ক 

[আগ স্বরবন্ত্র 

[80215 লীন 

1,800502 অক্ষাংশ 

[92005 15০090- নাভিলম্ব 

1.9/, 51] দেওয়ানী আইন 

1.2 05701001799], ফৌজদারী আইন 
127 0৫6 [0110117851)1795 [২6001 

ক্রমহ_এাসমান আগম বিধি 

1.৬ ০ 10010011)15171105 010105 

ক্রমহ._এসমান উপযোগ বিধি 

[8৬7 0£:12010011515101176 176125910 

ক্রমহ শাসমান চাহিদ। বিধি 

[আজ 01150585108 [২6601 

ক্রুমবদ্ধমান আগম বিধি 
18575 01 11578128] 00]165 

প্রাস্তিক উপযোগ বিধি 
19৩7 1৬19109] সামরিক আইন 

18 1220121 ব্যবহার প্রতিবেদক 

185০1 স্তর 

1580 সীসক, সীসা 

1290617 06 0০ 09009510101) 

প্রতিপঙ্ছগ নেতা 

1০81 পত্র, পর্ণ 

162: 55 পত্রমুকুল 

1580 2925108 ভেক লক্ষ 

168 5621 অধিবধ 

1০০6016€1 উপাধ্যায় 

16581 85515010 (158815190562 02109107060) 

বিধান সহায়ক (ব্যবস্থাপক বিভাগ) 

16841 6606] বৈধমুদ্রা 
75515181016 4১551)1015 বিধান সভা! 

[281519801৬6 (080100] বিধান পরিষদ 

2৪, 701000 সন্ধিত পদ 

[50৮৬1 0: 0501৫ প্রতি শ্রুতি পত্র 

[60661 ০0: [75০10050800 বন্ধকী পত্র 

1৬6] অন্থভূমিক 

11201]15 দায় 

119151])05 99050500108 অপরিশোধিত আম্ম 

111015115 গ্রন্থগারিক 

1119615] 7০115155 উদারমীতি 

২৯৪ 



ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংল পরিভাষা 

110653108 06০61 অনুঙ্ঞাপত্র অধিকারিক 1,021 [00852008160 বন্ধকহীন খণ 

[7166 4৯১01201ে আজীবন বাধিক বস্তি [,0015০00 (1,0০1 ০ বহিস্কার 

1166 /210গৈ আজীবন বৃত্তি [.0510০81 যৌজ্তিক 

[6 ০5০1০ জীবন চক্র 

[1701050 সসীম 

11706 90105 চুনাপাথর 

1,0170017 50০০]. 2%:০1)31156 লগ্ন শেয়ার বাজার 

[,0:06 5101706501)655 দূরবদ্ধ দৃষ্টি 

[,05%550 001700)01 1৬0101016 লঘিষ্ট সাধারণ 

[.100131680101) কারবার গুটান গুণিতক ল, সা, গু 
11006900101) গলন, তরলী ভবন 1,0০৬ 0910 509: স্বপ্ন বেতনের কম চারী বৃন্দ 

11065862 001/58016 স্বাক্ষর আরক্ষিক 1,0০৬ 100920)6 [062০০016 স্বল্প আমু বিশিষ্ট লোক 

11৮2-50001 20616 পশুপালন বিশারদ [0700 থোক 

11৮০1 যকুত [70021 চান্দ্র 

[,097 দৌআ"শ মাটি [51001 লাসিক। 

1,021 1:01)£ 6 দীর্ঘমেয়াদী খণ [,5107179010 56556] লাসিক1 নালী 

[02]. 51)010 6070 স্বল মেয়াদী ঝণ 

গত ১৫/৩ সখখ্যা «“ লিপিমিতাব ৮” বা*লা পরিভাবার জম সংশোধন । 

ভূল সঠিক 

[70155 [03165 নীল 

106150100৫6 00161)05 [77618050006 0015005 মুদ্রাস্ষীতি 

[11025021906 [7016522০6 পুষ্পবিনাযাস 

10015617006 32121 [001567008 0870 দেশীয় ব্যাঙ্ক 

19566 [759 ধাতুপিগু 

[1)1600101 [01070007 নিষেধাজ্ঞা 

[80919515022] [00015150610 অসন্গত 

[51)000045 [5087005 যোজক 

২৯৫ 



বিজ্ঞপ্তি- 

১৯৫৬ সালের দংবাদ্পত্র রেজিষ্রেশন সেন্ট্বাল রুলস. এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সংবাদ 
প্রকাশিত হইল । | | 
১। প্রকাশের স্থান _বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ছ্বীট, উত্তরপাডা, হুগলী । 

২। প্রকাশ কাল-_মাসিক। 

৩। মুদ্রাকরের নাম-_শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি- ভারতীয়, ঠিকানা ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন; 

শেওড়াফ,লি, হুগলী । 

৪। প্রকাশকের নাম-_শ্রীজগন্নাথ জানা), জাতি-' ভারতীয়, ঠিকানা” ২৯ এ, পি, আট্য লেন, 

শেওড়াফ,লি, হুগলী । 

৫। সম্পাদকের নাম *"* শ্রা্জগন্াথ জানা, জাতি ভারতীয়, ঠিকানা” ২৩) এ, পি, আঢা লেন, 

শেওড়াফলি, হ,গলী। 

৬। সন্বাধিকারী--ধিশ্বমিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজরুস্ স্বীট, উত্তরপাড়। হ,গলী। 
আমি, জগন্নাথ জনা, এতদ্বারা ঘোষণ। কবিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আনার জান ও 

বিশ্বাস মত সত্য। 

স্বাক্ষর "' 

প্রকাশক" শাজগন।থ জানা 

তারিখ ১/৩/৭৫ 

বাধ তেডে দাও, বাধ তেঙে দাও্ড। 

বাধ ভেওে দাণ্ড। 

বন্দী প্রাণ-মন হোক উধাও 

শুকনো গায়ে আম্মুক 

জীবনের বনা!র উদ্দাম কৌতুক 

ভাঙনের জয় গান গও। 

রবিঠ।কুর""*' 

গ্রাহক "বাদল চন্দ্র হালদার ৮০৪4 



বিস্বমিতাঁলি সঞ্জ 

8৮, ল্াজকুঝ ভ্বীউ, উত্তরপাডা, ভ্ুগলনঈ ॥ 

মাস্থ ফান্ধন ঠচত্র -- ১৩৮১ 

অতুন্ন মিভাঙছেব নাম ও পরিচযেক্স স্ঞালিক! 

১৫ বন অর্থ সংখ্য। 

সন্বন্য অংখ্া। ৭৯৪৫১ গ্েক্ডে ৮০৫০ পন্ধস্ত সিম্তাদেব 

রিচ প্রাকশ করা হল 

যে সকল সভ্য ঠিকানা জানাতে আপভ্ভি নেই 

ভান্েব ঠিকানা নামের সঙ্ষে প্রকাশ কর হজ । খ্র্তমানে 

বা পন্েে যাদের নাম তাঙ্সিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত্ঞ 

হযেছে বা হবে েখন খেকে ভাবা এ সকল মিভাকে 

জক্ঞালত্রি তাদের ঠিকানা চিচি দ্বিতে পাবেন । 

সজ্ছেক্প অবক্কাধকন্ে আব চিঠি শাঠান্বাব শুযোজন্ম হবে 

ন্বা। নানী মিভ্তাদের তেখা প্রতোকটি প্রথম চিঠি সংঘের 

খআবধাসকন্ছে পাঠাতে হাবে। আপন্ভি না থাকলে নাবী মিজ্ঞাবঃ 
এব পন সরালন্রি প্জ্থালংপ করতে পাবেন । 

লারা নস্ভাঙেহ কাছে পজ্জ দলিলে পক্ষকালেন মধ্যে 

উত্তব না পেলে ক্রাডা পোট্টক্কাড়ে স্মবণ - লিপি পাঠাতে 

'সালেন 1 শব্দ কোন কারণ বশত মারাী মিভাবা পজ্ালাপ্দে 

বির থাকতে চান তবে যেন ভারা জ্বনিকন্ে জেন । ভিচি 

শেয়ে নিক্স্তল থাকা কোনক্রমেই সঙগভ আয । 

২৯৭ 



নতুন মিভাদের নাম ও পরিচয়ের তালিক' 

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে পাক্ষেতিক চিহ্ন ব্যবহার 

কর! হয়েছে সেগুলি এইবপ £-_ 

অ- অভিনয়, উ- উপন্যাস, খ- খেলাধূলা, গ - গান, 

থ- ঘর ৰা গৃহস্থালী, চ - চলচ্চিত্র ছ- ছবিতোলা, জ- 

জানবার কথা, ড - ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার 

পোষ্ট কাড, ত- তাসখেল।, দ- দাবা খেলা, ধশ্ধন্ম, ন- 

নাচ, প- পশুপাখী পালন, ফ- বাগান কবা, (ফল, ফুল - শাক 

সবজী), ব-ব্যবলা বাণিজ্য, ভ - ভ্রমণ, শ - শিল্প, স'- সমাজ 

হ- সাহিত্য, য-যন্ত্র সঙ্গত, র - রাজনীতি, হ্ক - অঙ্কন “চিত্র 

জ্ঞ - বিজ্ঞান । 

মিতাদেত নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইবপে সাজা; 

হয়েছে :- সদন্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা বয়স, বৃত্তি ও সখে; 

বিষয় । 
এ -টাং 

এ চিহ্নিত মিতাদের ১'২* পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমা? 
পাত্রে সবাসরি চিঠি পাঠাতে হবে। 

৭৯৬৯ আসিত পঁধুরী, বিতাকুচীর; আইশ বাজার, বিধুপুর,। -বাকু্ভা, ১৮, ছাত্র) খ গ; চ, গু! 
৭৯৮২ অশোক কুমার বিশ্বাস ০:/০, 5086 9810205 06 [0019+ [211851]/ [হ৪018911 

চ010%717, ১৭ চাকুরী, ত, ছ, হ। 

৭৯৮৩ অমিত ঝুঁমার রায় চৌধুবী, 0/০. হবিমোহণ রায় টৌঁধুবী। শরং শ্বৃতি নিকেতন। ১৪ 
রামসীতা ঘাট স্ত্রী, ভদ্রকালী [ দোলতঙা ] হুগলী। ১৯, ছাত্র। ড, ত। জা, ছু? 



+৯১৯৬৮ 

রখ ৮ ৮ $ অভিনয়, অব উ, ধঃ 

৮৩৬০ 

লা ৯৮১ ছাত্র, 

৮**৩ অজয় কুমার রায়, 

'ঈভুম- মিউাপেকস নাম ও পরিচয়ের তালিষ্ষা 

অসিষ্ভ বন্দ্যোপাধ্যার, জে/৩১ বি, মার্ধেট এরিয়া, মাইন, ধানবারদ বিহার 
স। ্ 

অন্গপ দাসগরপ্ত, ০/০. ভবেশ সেনগুপ্ত, ১নং জয়নগর, আগরতল1, ত্রিপুরা, 
ড, চ, ভ, গ। 

০/০. রামচন্্র রায়, বডশুল, বর্ধমান, ১৬, ছাত্র উ, চ, হ, ছ। 
৮*১ই অমল কুমার পাল, “মালথচ””, বিধান রোড, শিলিগুড়ি, দ।ঞ্জিলিং, ১৯, ছাত্র, সববিষয়ে 
৮০৪৩ অসিত বরণ বিশ্বাস, গ্রাম +পোঃ বার্ণপুর জেল নদীয়া ২০ ব্যবসা ছবিতোলা 
৮০৪৫ অবিনাশ দেব, রাউৎগাও, পৃথিমপাশা, দিলেট, বাণ্লাদেশ ১৯ ছাত্র উ ব ছ 

পত্রমিতালী । 

৭৯৯৯ আরতি পাল ভুগ্রীঞজান ১৯ ছাত্রী গ হ 
৮০ ৩৩১ আশীষ কুমার চক্রুবত্বীঁ ০1:9108001: 9৬266 00171561) 1.0. ব19159-01580, 

[01791779904 ১৭ ছাত্র খ চ ছু ত 

৮০৪৬ আমিমুল বাহার ২১/এইচ সরকারী কলোনী মাইজদী নোয়াখালী বাংলাদেশ 
১৭ ছাত্র ড ফজঙ্জ বধ 

৭৯৫৭ ইউন্ুক সোলায়মান ২৬ আবুল খয়রাত রোড আরমানি টে।লা ঢাকা ১ বাংলাদেশ 
১৭ ছাত্র উড যজ্ 

৭৯৫৩ উদ্কা ব্যানাজী' পুকলিয়া ১৩ ছাত্রী অগ নয 
৭৯৬* এস এম রব গ্রাম+ পো: শৌলডুবী ফরিদপুর বা'লাদেশ ১% শিক্ষকতা ক তব 
৭৯৭৩ এম এ কুমার -মিস্্ী অমল কুমার আডিয়ামদণন কাটা খুলনা বাংলাদেশ 

৯০ ছাত্র অ উ জ চ 

৭৯৬১ কাজী রানা মহম্মপপুর হাবাসপুর মুশিদাবাদ ১৬ ছাত্রউখগচ 
৭৯৯৭ কোঞ্চিল চন্দ খুটিয়া 0/০.]1. 0. ৬//৩1১7 7২15. [21হা01)8 [15. ১৫. 

| ০. ০2/5 0816 2 96203820000 47804409004 ২০ 
ছাত্র অ উ খ গ 

৮**১ কানাইলাল দাল 0/০. মুকুন্দ্ দ্বাস চাপাডান্ধা হুগলী ২১ বেকারভ বচগ 
৮০১৪ 

৮০২৪ 

হগলী ১৫ 

কালিকাপ্রসাদ বিশ্বাল গ্রা+ পোঃ কালিগঞ্জ মুণিদাবাদ ১০ ছাত্র হ ভছ চ 

কষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ওনং নরেপ্্রনাথ মুখাজী। ২য় লেন, উত্তরপাড়া 
ছাত্র উধন্থ স 

৭১২৫৮ 

৯৪৯৪ 



বুদ মিত্বাদের নাম ও পরিচয়ের ত/লিকণ 

৮*৩২ কাত্তিক চল দণ্ড ৩৫ পিসি মুখার্জ ভ্রীট, কোন্নগর হুগলী ২২ ছাত্রচ বধ - 

৮০৩৪ কামাল হায়দার আলখ পরিবাব ৯ বাবুখান সডক্ খুলন। বাংলাদেশ ১৯ 

ছাত্র অউগহ 

৮৮২১ খলাকার মনিরজাষান জাফরু চকমখলা! পো চর গোয়াল কুমিল্লা বাংলাদেশ 

১৬ ছাত্র উগজ ড 

৭৯৬৮ গোপাল চন্থর স্রকাব 01০. জে, এন, স্রকার গ্রাম উন্নযনী পো: বড়শুল উন্নয়ন 

বন্ধ মান ২১ ছাত্র (এম এ) হু ভ শ দশণ 

৭৯৭১ গৌতম ঘোষ (05935 111০৭. [041900165 (31179191150 ২১ ছা 

উ খপ ফ্ 

৮০১১ গীতা বাহা রায মালিগগাও্ ২৭ শিক্ষযিত্রী উদ্ভব ভ 

৮০২২ গৌরাঙ্গ মিত্র ৪৭ হেমেন্ত্র দাস রোড ঢাকা ১ বাংলাদেশ ২৭ ব্যবসা 

ঘ ব ভ ড 

৮০৩১ গৌতম নাগ 0/০. পি ধর স্ুর্ক এয়ার টবন্সপোর্ট আগবত্বল। ত্রিপুরা ২০ ছাত্র ডগচ | 

৮*৪৯ গৌর চ্যাট্র।জ্খ বঞ্ মান ৩৮ গৃহস্থালী প্রবন্ধ ও ক্বিতা 

9₹ ৮০০৮ চুনীদাস 15, 32115171909 (0০105175০০০ ১৫ [.০7001-81-5 05 চ,0818174 

২৬ কমপিউটারইশ্রিনীয়ার শ্৬ য ভ ছ 

৮০১৭ চম্পা ঘোষ জামশেদপুর ১১ গৃহস্থালী উগ চস 

৮০২৬ চঞ্চল দে 4 টব. 4৯ 0, (080609110] ব98519180 9 ন 0০116 ) শুাাহআাও।। 

[0151008 39£9191,0 1: 79700 ২৮ চাকুবী চ পত্রতালী 

৮০৩৭ ছলন। বিশ্বাস বরিশাল ১৭ ছাত্রী উগপহ 

৭৯৫৬ ক্রি এম মান্ুদ ১৯ এইচ এম সেন রোড পো; বন্দর নারায়নগঞ্জ চাকা! বাংলাদেশ 

১৮ ছাত্র হক ডখগ 

৮*২৪ ভুবাইর আহঙষেদ সিংডা বাজার, সিংড়া, বাজশ্বাহী বাংলাদেশ ২৩ পিকচার 

৮০৪২ জ্যোতিময় ভোমিক যাদবপুর মেন হোষ্টেল (এ ব্লক) কলিকাতা-৩২ ২৭ ছাঞ্জগ রদ য 

৭৯৬৭ ডি এম এনামুল হক 0/০ এম” এ, বশীদ এ সি সি, এ এইচ কিউ/এম এস ব্রাঞ্চ ঢাক' 

ক্যাপ্টন মেন্ট চাকা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ট স শু 

৭৯৫৪ তাপদ,কুমার পাল পোঃ শুরা মপুর পিন-৭৮৬১৬১ ছে; গোয়ালপাড়া জালাম ১৭ ছাঞ্জ 

উগচছ 

৩৪ ও 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিক। 

৮১৩৬ তপন কুমার ভট্টাচার্য * বি ও এ সি রেলওযে কোয়াটার বালা হাওড় ২৮ চাকুরী ভহতঙ্হ 

৭৯৯১ দেবীপ্রসাদ বনু, 0/০. কালীপদ বসু সি্জবেড়িয়া ডাকবাংলো সিজবেড়িয়া হাওড়া ১৮ ছাত্র 

অখগ ঘ 

৭৯৯৬ দেবাশীষ দাসগুপ্ত 0/0. কাজল দত্ত [01200018665 0£ 11501750165 (00109156] 00190 - 

0)171)2151 4১581003128 010018 ১৫ ছাত্র জচভ গ 

৮০১৫ দরদী বায় »ন* আরবিন্দ সবনী, গ্রমোফোন গেট, কলিকাতা-২৮ ২৫ 

বাধসা অগব হ 

৮০২৭ দেবাশীষ দুয়ারী কুশদ্বীপ মেন রোড, বাকুডা ১৫ ছাত্র অধঘ 

৭৯৫৫ নীহাবিকা দস পাটনা বিহার ৪* গুহম্থ্বালী উগঘজ 

৭৯৭১ ননীন মণ্ডল 0/০. ডি এন মগুল নাজিরগঞ্জ বি গার্ডেন ভাগডা ২৭ চাকুরী 

বগ ভ 

৮০০৭ নিবপ্জন মাইতি মগবেডিযা সেন্টগল কো.অপারেটভ পক্ষ মুগবেডিয়া মেদিনীপুর 

৯০ চাকুরী হশকফ ত 

৮*১০ নবকুমার চক্রবন্তী স্রবমানগর বামসাগব বীকুড।] ১৮ ছাত্র সক্কভ নস 

৭৯৫১ পরিমল দত্ত গ্রা: সবুমানগব পোঃ রানসাগর জে: নাকুডা ১৫ ছাত্র মঘ ড ৮ 

৭৯৫৮ প্রদীপ কুমার চট্রোপাধ্যা গ্রাম বিবিবা পো আনাদপুর বদ্ধমান ১৩ ছাত্র 

থখভতদ রঃ 

বি৭৯৭৭ পার্থ সরকাব ৮/৭ এন শি চৌধবী রোড কসবা কলিকাতা «১ ১৮ 

ছাত্র বস মাধ 

৭৯৮১ শিনাকী বঞ্জন মাইতি 0০ মুকুল কাবক মানিকপুর মেদিশীপুর ১৯ ছাত্র 
খজ তদ 

৭৯৯১ প্রদীপ কুমাব মুখোপাধায় সেল বাঙ্ক তক ই'ংয। (ত্রাবোর্ণ বেড এ) 
৫ দিনাণগ গ্বীট, কলিক:তা-১ ৯৩ চাঝুবী ভ ৮ গখ 

৭৯৯৪ গ্রাতাপ ভটটাচাব্য ৪1১ তটউাচাখা পাড়া লেন হাশুডা ৭ ৯৮ চাকুরী 
উ্তরহস 

৩৬১ 
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৭৯৯৫ প্রণব কমার চক্রনব্ত কডকডিয়া তাবাপ,র বীরভূম ২১ হাজ্জ হ ভ ধ ত 

৮০০৯ প্রবীর হালদার ২নং অভয় হালদার লেন, কলিকাতা-১২ ১৮ ছাত্র ত শফপ 

৮*৩৯ প্রসেনজিৎ দে 0/০. পরিমল শ্রুতি দে, শাস্তিবাগ (ঘোষপত্রি) পোঃ মৌলবী বাজার 

সিলেট বাংলাদেশ ১৬ ছাজ্ উ চ ছ ড 

৮০৪৩ প্রিষ বঞ্জন ব্যানাজ্জী ১৪ বিনোদ বিহারী হালদার লেন, শিবপুর হাওড। ১৭ ছাজঅত নদ  ছ 

৮*৫* পিনাকী বন্দোপাধ্যায ১৭ রাম চন্দ্র চ্যাটাজ্জী লেন কলিকতা-৭ ১৫ ছাত্র থজ হও 

৭৯৫১ বঙ্কিম চন্দ্র দাস 0০ ইন্দ্র মোহন দাস ফবেষ্ট অফিস রোড পোঃ করিমগঞ্জ জে কাছাড 

আসাম ২১ ছাত্র ধ ত 

৭৯৬৬ বিভা! রাণী ধুল মুন্সিব হাট ১৬ ছাত্রী গচ ধ ভ 

৮০২৩ বিধান চনদ্র মিক্সি গ্রামঃ দক্ষিন গাবতলা পোঃ সিকদ'র মল্লিক বরিশাল বাংলাদেশ ১৫ 

ছাত্র জজ ভ হ 

৮০৪০ বীণ! বাঘ চট্টগ্রাম ১৫ ছাত্রী অউগফ 

৮০৪১ বিপ্লব কুমার পাল বাংলাদেশ .কোন্ড ষ্টোরস টাউন খালিশপুর খুলনা বাংলাদেশ ২১ চাকুরী 

আঅখগচ 

৮০৪৭ বাদল চন্দ্র হালদার ১১ নং জালাবেডিযা নম্কর পাডা জালাবেডিয় ভায়া জয়নগর ২৪- 

পরগনা ৯১ ছাত্র গজ ধক 

৭৯৭১ ভোঙলানাথ ঘোৰ ১০/৭ ডি গণেশ ব্যানাজ্জী লেন, ঢাকুরিয়! কলি-৩১ পিন ৭*০*৩১ ১৬ 

ছাত্র অথ ছফ 

৭৯৮১ ভ্রমরলাল দত্ত চকবাজার ইসলামপুব মুগিদাবাদ পিন ৭৪২৩*৭ ২* ছাত্র চ ভ ব চিঠি লেখা 

৮০০৫ তরমর বন্দোপাধ্যাঘ 0/0. 10 9 331767166 70101০ ৬/৭৬০ ১০০ 2০. ৪8৭15 ৬1৪ 

03817095 100. 98000911912 00155 ৩১ ইঞ্রিনীযার গছ ভজ্ 

৭৯৫৯ মির কুমার মজুমদার 0/০ ইউনাইটেড ইনডাষ্ত্রিরাল ব্যাঙ্ক লি; ভবানীপুর আ্মাঞ্চ ১২৩ 

আশুতোবৰ মুখাজ্জী রোড কলিক।তা-২৭ ২৮ চাকুবী অউখগ 

৭৯৬৪ মোঃ আফতাব উদ্দিন আহাম্মদ হক ব্রাদার্স [ কারবাইড ] লিঃ ১৭৩ উঙ্গি শিল্প এলাকা 

মন্ন'নগব ঢাকা বাংলাদেশ ১৯৩ চাকুবী উগ টড 

৭৯৬৫ মানস কুনার মুখ।জ্জীী 0/০ বিঞ্ণু পদ মুখাজ্জী কাপাসডার্গা নন্দীপাড়া, পো: + জে; হুগলী 

১১ ছাত্র খ ড ফ ও 

৭৯৭৬ মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় কোলকাতা-৬৮ ৩৬ গবেবিকা ড 

৬৪৫ 
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৭১৮৫ মো: তফাজ্জল হোসেন 01০. মোঃ আলী নেওয়াজ গ্রা নোয়াপাড়া৷ পো হালিমানগর 

জেঃ কুমিল্লা বাংলাদেশ ২০ স্াত্র অউগজ 

৯৮৭ মহাদেব ঘোষ 0/০. যোগেশ চন্দ্র বস্থ চক ভবানী রথতলা, বালুর ঘাট পশ্চিমদিনাজপুর 
২৫ চাকুরী অখচজ 

৮*০৬ মোঃ আখতারুজ্্ামান প্রা লক্ষ্মীপুব পো+জ্জে রাজশাহী বাংলাদেশ ছাত্র ২৯ ধ দজ ছ 

৮*১৬ মহিউদ্দিন আহাম্মদ গ্রা+ পো সেতাব গঞ্জ দিনাজপুর বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র অউ চস 

৮*২৮ মোঃ আবছুল ওয়াহাব 0/০9. মোঃ আব্দর রহমান বি, ডি মোহরার সাবরেজিষ্টার অফিস 

( বলারোয়া ) পো কলারোয়া জে খুলনা বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র মউজড 

৮*৩৫ মোঃ মরতুজা বাহাছুর পো+মোঃ হারতা বন্দর ভ্তায়া৷ জুগির কান্দা বরিশাল বাংলদেশ 

২* ছাত্র সব বিষয়ে 

৮০৩৮ মগ্তুষ্ী দাস কলিকাত। ১২ ১৭ ছাত্রী বিখউগ ৰ 
৭৯৬২ রতন কুমার সাহা 0/০.ন্বপেন দ্র চন্দ্র সাহ। হাজীগঞ্জ কুমিল্লা বাংলাদেশ ১২ চাকুরী 

অ চ ছ জ 

৭৯৭৫ রুবি দাস ৯ বিনারিকেল ডাঙ্গ৷ মেন রোড কলিকাতা-৯১ ২৮ ব্যবসা সব বিষয়ে 

৭৯৮৯ রোমান গোমেশ গয়েট রোড কৃষ্ণ নগর নদীয়। ১৪ ছাত্র জফধব 

৮০১৯ রাজ কুমার পাল 0/০, প্রভাস পাল সারেঙ্গা হাও্ডা২* বেকার উগ চ ছ 

৯৭৭ ললিতা সিংহ রম্ুলপ,র ৯৯ ছাত্রী ভশ ল বি 

৭৯৭০ শ্রাবনী ব্যানাজ্ঞী কলি ২৭ ২৯ ছাত্রী উগ চব 

৭৯৮৯ শায়েরী মুখী! উত্তরপাড়া ২৫ ছাত্রী উপফধ | 

৯৮৮ শিবনাথ ফৌজদার ৫৭/৩ ভট্টাচার্য পাড়া লেন, সশস্রাগ।ছি হাঁগুড়া ২২ চাঞ্চুবরী জডধব 

শ৯৯৯ শুভ্রা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা-৬ ১৬ গৃহস্থালী উ গ থঘ ধ 

৮০১৮ শংকর কমার ভট্রাচাধা পি -৩৭ সি আই টি রোড, প্রট- নং ৯ কলি ১৯২ বেলেঘাটা 

৯০০০১০ ৯৭ ছাত্র প বড 
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৮*২* শ্যামল কুমার আইন বাহিচা পোঃ পতিরাম, পশ্চিম দিনাজপুর ১৯ ছাত্র 
অসগন্জ 

৭৯৬৩ স্বপন কুমার বিশ্বাস ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়া ( আলিপুর শাখা ) ২৭/১/ 

৭৯৭৮ সোমনাথ চক্রবত্রী ১৩২ গোযালপাড়। বোড বিবেকানন্দ পল্লী কোলকাতা1-৬০ 

২০ ছাত্র অঅ উঘছড 

আলিপুব রোড, কলিকাতা-২৭ ১৭ চাকুবী অউগচ 

৭৯৯৩ ম্বপন কুমাৰ সাহা মথরাপাডা বগুডঢা বাংলাদেশ ১৮ *স্কাজ্ জ্ঞজ য 

ভ ব রি 
৮০০৪ স্ত্রব্রত সেনগুপ্ত 0/০. ইউনাইটেড কমাশ্রিয়াল ব্যান্ক বাঙ্গাপাড়া আসাম 

[10 784505 ২২ চাকুবী উখছর , 

৮০১২ সুবীর মাঝি বলরামপুর গোশ।ল! রোড (আদিবাসী হোষ্টেল) গোঃ বাঙ্গাডি জেলা 

পুকলিয! ১৬ ছাত্র অ উহ প 

৮০২৫ স্থুদীপ্ত ঘোষ ০/০. মোহন মুখাজী রম্ুলপুর বাজাব পোঃ রল্ুলপুর বন্ধ মান খ ড হু 

৮০৩০ সমবেন্দ্রনাথ দাস গ্রাঃ সকসেকনপুর পো: সাগরচ্টাড়ী থানা কেশবপুর যশোহব 

বাংলাদেশ ২৩ ছাত্র অউগচ ৮, 

৮০৩৩ স্খেন্দু নাথ ৩/১৩ নেতাঙ্গী নগব কলি-৭০ ২১ ছাত্র অউচ হ 

জ্ঞানের আবন্তভ আছে ক্লোষ নাই দান আছে ক্ষয় নাই (বিগ্রনাথ 
সংগ্রাহক-_-৭৮৬৩ রঙ্গন কুনার €ভীমিক 

৬০৪ 
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স্পা 
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হর 

সবরলোকে 
০ 

রি ৮ 

ইন্দ্র পতন 
( পূর্ধ্ব প্রকাশি.তর পর ) 

ওস্তাদ আলাউদীন খা তার . ইউরোপ 
» ভ্রবণের অভিজ্ঞতার কখা পৌত্র আশিষ 

কুমার ও অপর কয়েকজনের কাছে বিস্তত 
ভাবে বলছিলেন । লিপিমিতার গত সংখ্যায় 
অর্থাৎ ১৭-৪ সংখ্যায় বিবৃতির গোড়াৰ অংশ 
প্রকাশ করা হয়েছে, শেষাশ বর্তমান 
সং্যায় প্রকাশ করা হল। 

“ভিয়েনা, প্যারিন। প্রাগ, বুদাপেষ্ 
প্রভৃতি সহরে সঙ্গীত ও শিল্পের বিশেষ 
লষাদর দেখলাম! এসব সহরে আল।দা 

মিউজিক- হল আছে। ঘরের এমন বাবস্থা, 

লিপি--১৪-_-৫ 

যেকোন জায়গা থেকে সঙ্গীতের হৃক্ষাতন 
ঝংকারও শোনা যায়। এক একটি হলে 
দশ বার হাজার লোক বসতে পারে। 

গানবাজনা আরম্ভ হলেই চারদিক নিস্তব্ধ 
হয়ে যায়। সব আলোও নিবিয়ে দেওয়া 
হত, শুধু একটি ক্ষীণ রশ্মি আমার উপর 
পড়ে। হন্ এত নিস্তন্ধ থাকে, মনে হয় 
যেন হিশালয়ের কোন এক গ্রহায় বসে 
বাজ।চ্ছি কিন্তু শেষ হয়ে গ্লেলেই চীৎকার 
আর (হাততালি । একসঙ্গে চার পাঁচবার 
বাজানো হয়েছে, তবুও বলে, “আরও 

গ 

৩০৫ 



বিশ্বদূতের আসরে, 

বাজান ।” 

এমন শ্রোতার কাছে বাজাতে, গল্লীত 

সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমার খর 

বাজাতাম। এমন 

কোথাও কখনো 

বাঞ্জাইন্নি। 

হয়ে উঠত । ইউরোপের 

বাঞজিয়ে ঘে আনন্দ পেষেছি, 

কোথায় পাইনি । 

এমন আর 

প্যারিসে এক্প্যালিয়া হোটেলে আমরা 

ছিলাম। ছিলাম প্রায় এক মাস। সেখানে 

ভারতবর্ষের সব বাজনার একটা প্রদশনী 

হয়! আমাদের দলে প্রায় সব রকম যম্থ্ই 

ছিল। অনেক লোক স্তর দেখতে আসত । 

বড় বড় গাইয়ে বাজিযেও থ
াকত । কেমন 

করে ' বাজাতে হয়, কী নাম, কী ইতিহাস 

কত কৌতুহল তাদের। ছবি নিয়ে যেত। 

ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্যারিসের লোকের 

খবই উৎসাহ । আমাদের সঙ্গ যে খ্ব 

সক্ষম প্রাণম্পন্দন জাগিয়ে তোলে তা ওরা 

বুঝতে পারত। এসব দেখে গুনে আমার 

বড় আনন্দ হত, আর ভাবতাম একদিন 

সারা পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীরা 

সঙ্গীতের বম বুঝবে । 
আমাদের 

একদিন হোটেলে কয়েকটি আমেরিকান 

আর ইউরোপীয়ান যুবতী এল । তারা আমার 

সরোদ শুনবে! আমেরিকান মেয়েরা ছন্দুকে। 

ভাবলাম এধন ওদের মহলে ওরিয়েন্টাল . 

মিউজিকটাই ফ্যাশন, তাই বোধ হয় একটু 

গল্প করার মত শুনে যেতে এসেছে । তখন 

বিকেল তিনটে । বিরক্তির সঙ্গে ধরলাম 

ভীম পলগ্রা। আরস্তের সঙ্গেই দেখলাম _ 

না, এরা ত সেরকম মেয়ে নয়। খবৰ মন 

দিয়ে শুনছে, নুরের ভিতর ঢুকতে চাইছে। 

বড় ভাল লাগল । তনয় হয়ে তিন ঘণ্ট! 

বাজালাম। ছটার সময় চেয়ে দেখি ওর। 

এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে রয়েছে আর 

চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কান্না আর 

থামে না। গলা বন্ধ। পরমুহ্তে ই ছুটে 

এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে ক সালে চুম, 

খেতে লাগল । 

ইউরোপে অনেক সঙ্গীত্ের সঙ্গেই 

আলোচনা হয়েছে । তারা আমাদের সঙ্গীত 

সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইত। 

আমাদের রাগরাগিণীর অন্তরের ভাবগুলি 

কী, সে সব বোবাতাম। তারা প্রায়ই 

জিজ্ঞেস করত আমি নিজে কিছু নংগীত 

কম্পোজ করেছি কিনা। ভারতের রাম- 

রাগিণী ত কেউ ইউরোপের মত কম্পোঞ্জ 

করেনি। পেই কোন যুগে মুনিরা তা 

৩৬৬ 



বশ্বদূতের আসরে 

ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছেন 

একথা তাদের বলতাম । বলতাম দিনের 

এঁক একভাগের' জন্য এক একটি রাগ- 

রাগিণপী আছে। তাদের অন্তরে এক এক 

ঘার। ফক্ষীতের মধ্যে দিরে আমরা আমা" 

দের মনের কত ভাব প্রকাশ করি। 

ভাষার দরকার হয় না, তারের বঙ্কারেই 

ভাব প্রকাশ করতে পারি, সবাই তা 

বুঝতেও পারে। এসব কথা তাদের সরোদ 

বাজিয়ে বাজিয়ে বোঝাতাম | 

একদিন বুদ্বাপেষ্টে একদল সংগীতদ্ 

গুণী বললেন সরোদ বাজিয়ে আমার বত্তব্য 

বোঝাতে । তখন বিকেল পণচটা, আর 

তিন ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা হবে। ধরলাম 

ভৈরবী । সবাই চোখ বুজে মন দিয়ে 
শুপল। 

বাজনা শেষ করে বললান--কী বুঝলে? 

একজন বলপ, মনে হল গীঞ্জেযর় বসে 

প্রেয়ার পড়ছি । আর একক্রন বলল, মনে 

হল ভোর বেলা একলা বসে ভগবানের 

উপসনা করছি। একের পর এক 

ভোব বেলা থেকে -- শেষরাত্রি পর্বস্ত 

নানা সময়ের নানা রাগরগিণীর আলাপ 

শোনালাম,-আমাদের সংগীতে প্রহরের নানা 

ভাব যে বোঝান যাক একথা সবাই স্বীকার 

৬৬৭ 

করল। ভীম পলশ্রীকে একজন বলল, এ 

সরে অনেক কাকা আসে। তোমাদের 

সঙ্গীতে এত করুণ সুর কি করে সম্ভব 

হয়? এত কান্না আসে কেন? 

আমাদের সংগীতে সাতটি স্পুরের। বাইশটি 
শ্রুতি, একুশটি মৃছনা আছে; সা” থেকে 
রে_ এর মধ্যেই চারটে ঘাট । আমরা যে 

এই চারটি শ্রুতিকে আলাদা করে ধরতে 

পারি, একথা তারা বিশ্বাস করতে চায়নি। 

শেষকালে বাজিয়ে দেখালাম । ওয়া অধাক 

হয়ে বলল, তোমাদের কান এত সব সঙ্গ 

ধ্বনির পার্থক্য ধরতে পারে? আমি বললাম, 

পারে বলেই ত আমাদের রাগরাগিণী এত 

সুরেলা । তাতে কাট কাটা খাপছাড়া 

আওয়াজ হয় না। 

আমি ওদের বললাম, তোমাদের তিন 

প্রকারের তাপ ও টাইম। আমাদের তিনশ 

ষাট তাল পর্যন্ত আছে। চৌতালা, ঝাপ- 

তাল, স্ুফ'ণক, ধামার আড়াচৌতান্ব-র আরও 

তাল শোনাল।ম। 

বুদপেষ্টের সেদিনের আলোচনায় একজন 
পৃথিবী বিখ্যাত বেহালা বাদক ছিলেন। 
তার আান্ুল চালানর কী অদ্ভুত ক্ষমতা; 
যেমন দ্রেত তেমনি পরিস্কার । কিন্তু তাতে 

তেন মেলডি আসে না। আলোচন। খুব 



বিশ্বপূতের আসর 

জনে ছিল, রাত বারটা বেছে গিয়েছিল। 

আমাদের অন্য সব কাজ কর্ম দেখা 

সাক্ষাৎ কোথায় উড়ে গেল । ওরাও ওদের 

সব কাজকম ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে, 
আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্সালাপ করে সেদিন 
যে কী জানন্দ পেয়েছিলাম । 

ইউরোপের সব জায়গাতেই এরকম 
হয়েছে । শুধু বাঙালীরাই যে হুজুক ভাল- 
বাসে তা নয়। ইউরোপেও কম হুজুক 
ভালবাসে না। ওরা অনেকেই আমাদের 

গান বুধতে পারে না। কিস্ত ওদের 
অনেক সংগীতদ্ছ, কবি, শিল্পী, শিল্পা অনু- 
রাগী আমাদের সংগীতের মম” অনুভব করেছে । 

একদিন ইউরোপ আমাদের সংগীতের আদর 

করবেই । 

তবে আমার ওদের দেশের গান ভাল 

লাগে না, বড় কর্কশ, বড় চীংকার। এই 

বুঝি মারামারি সুরু করে। কাবুল্ীদের 
গানেরও এক কাঠি উপরে । সঙ্গীতের দেশ 
মিউনিকে আমরা গিয়েছিলাম । কিন্ত 

মিউনিক, বাগিনে আমাদের ইহুদী 
ম্যানেজায় সব ধময় ভয়ে তয়ে থাকত 
তাই কোনও শো হতে পারে নি। তবে 

হোটেলে এসে অনেকেই বাজনা শুনত । 

ইটালীতেও শো হয়নি, তখন আবিসি- 
নিয়ার যুদ্ধ, দেশের টাকা বাইরে নিয়ে 
যাবার অন্ধমতি নেই। আমরা রোম, 
ফ্োরেন্স, ভিনিস সব ঘুরে দেখলাম। 

রাশিয়ায় যাবারও অনুমতি পাইনি । আমি 
ভারতে এসেছিলাম দলের আগেই। রবু 

চিটি ভিখল জান্দানীতেও শো ছবে, ইন 

ম্যামেজার আর নেই, উদয়রা তারপরে 

আমেরিকা যাবে । 

ইংলগ্ডে আমরা অনেকদিন ছিলাম, 

একনাগারে তিন মাস। গুরুদেব রবীক্দ্র- 

নাথের শিষ্য এলমাহার্সট, এই গুরুদেবের 
শিক্ষার আশ্রমের মতই সেই আদশেই 

ডিভনসায়ারে এক বড় শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান 
খুলেছেন, তার নাম ভারটিংটন হল। 
আমরা সেখানেও ছিলাম । সেখানে এখান- 

কার মতই অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে । 

তাদের পেয়ে আমি যেন প্রাণ পেলাম। 

আমার সঙ্গে তাদের খুব ভাব হয়ে গেল। 

কাধে চড়ে, দাড়ি টানে, কিল ঘুনি মারে 
আর চুমূ, খেয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে । 

অমি উদয়কে বিদেশে এক বছর 

থাকব একথাই বলে পিয়েছিলাম। বছর 
শেষ হতে দেশে ফিরলাম। ”. আমাদের 

আগে তিমিরবরণ ইউরোপ গিয়ে মাতিয়া 
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রল্কার 

এসেছিল । সে জাসারই ছাত্র । তার ইউ- 
রে।পে অনেক জায়গায় প্রশংসা শুনে বড় 

আনন্দ হল। গৌরব হল। আমার নিজের 

তেমন ,সাধনা নেই। সুরের স্থপতি করে 
শ্রোতার মনে মোহ জন্মাতে পারি না। 

র।জা বিক্রমাদিত্য মধ্যরাত্রিতে দ'পক 

রাগিনী বাজাতেন, প্রর্ধীপ জলে উঠত, 
র।গরাগিলীর সাহায্যে শ্রীত বসন্ত বধা 
ডেকে আনতেন । আমাদের সঙ্গীতে এয়কম 

ক্ষমত। সত্যিই আছে। আমার সাধনা নেই, 

তাই আলোও জলতে পারি না, বৃসম্তও 

আনতে পারি না। 

বিদ্যাতেই আমার বাজনা ইউরোপে আদর 

পেয়েছে, তাতে আমাদের সঙ্গীতের ষে কী 

মহন তা এতেই বোঝা যায়। যদি আমার 

সাধনা পুরে হত তবে আমাদের সঙ্গীতের 
ঘে পরিচয় দিতে পারতাম তাতে পশ্চিমের 

সব সভ্যজাত মাত হয়ে যেত। 

ইউরোপে অনেক কিছু দেখলাম । তখন 
জার্্মেনীতে হিটলার, ইটালীতে সুসোলিনী। 
চারিদিকে যুদ্ধের হুমকি । আমি রাজনীতি 
বুবি না। কিন্তু আরব প্যালেন্তাইন থেকে 
সুর করে ইউরোপের সর্বআঅ দেখলাম আধু- 
নিক .সভ্যতান্ব পরিচয়। আমাদের দেশ 
তখন দারিজ্ে, অশিক্ষায় কত পেছিয়ে ছিল। 

ছিন্দু-মূসলমানে ঝগড়া, ব্রাঙ্মাণ শুজে ছোয়া 

কিন্তু এই অসম্পূর্ণ 

ছুরির মানা, এমন অন্ধতা। আর পশ্চিম 

তখন সভ্যতার শিক্ষায়, জ্ঞানে কত এগিয়ে 

গেছে,.। কে বলে ইউরোপ যন্ত্র সভ্যতার 
দাস, জড়বাদী। তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের 

সাহাযো মাচছুষের আধ্যাত্মিক শক্তিও তার! 

বাড়িয়ে তুলেছে । সেখানে মানব মানুষের 

মত বাচতে শিখেছে আর আম্রা.. নির্জীব ' 
তামসিকতায় আচ্ছন্ন । 

আমি বুড়ো মানুষ, সেকেলে লোক। 

ইউরোপের মেয়ে পুকষের আচার ভাল 

লাগবে না মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজের 
চোখে দেখে ভুল ভাঙল। 

চরিত্রহীন এদেশে গুদেশে সব দেশেই 

আছে। কিন্তু আমরা যাদের দেখেছি, 
যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা ইউরোপ সম্থন্ধে 

আমার ধারপা বদলে দিয়েছে, ইউরোপের 

প্রি শ্রন্ধাই বেড়েছে। এসমহাষ্টের মেয়ে 

বিয়াত্রিসে তারপর এলিস বোনার, এরা 

দেবীতুল্যা। ভারতেব প্রতি তাদের আস্ত- 
রিক শ্রদ্ধাভক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। 

আমরা ইউরোপের যা দেখেছি তাতে 
অনুদ্দর খারাপ কিছু চোখে পড়ে না।., 
ওখানে ছেলেমেয়েদের অবাধ, মেলামেশা, 
আন, সম্দ্রের ধারে রোদে থাকাঃ খেলাধুলা, 

নাচগান, ব্যায়াম এতটুকুও বিসদৃশ মনে 
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হয়নি, অত্যন্ত সহজ ্বাভাবিক নুন্দর । 

ওদের মেয়েরা যেমন কাজকর্শো চতুর 

তেমনি শিক্ষাদীক্ষায় পারদশী। হোটেলের 
ঝিরাও বিদ্যা-বুদ্দিতে আমাদের অনেক 

আই-এ, বি-এর সমান। তারা সময় পেলেই 

বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে। হাড়- 

ভাঙ্গা খাটুনীতেও অভ্যন্ত, অবশ্য আমাদের 
প্রামের বউঝিদ্দের মত অত খাটতে হয় না। 

আর তাদের শরীর-- ভাল কথায় বলতে 

হয় স্স্থাবতী, নইলে বলা যায় মহিষ 
মন্দিনী__ 

এখানে কেউ নেই ত1? তাই ত ওরা 
কাজে কমে বারত্বে সারা পুথিবী চালাচ্ছে । 
ওদের ছেলেমেয়েরা কী মুন্দর, দেখলে 

আদর না করে পারা যায় না-_ যেন পরী, 

দেবশিশু ।) ইউরোপের মেয়েদের এত 

প্রশংসা করলাম_- আমাদের মা বোনের! 
রাগ করছেন। তবে আমার তিনকান্ধা পার 

হয়েছে। বুড়ো হয়েছি। আর ওরা সবাই 
আমার নাতনীর বয়সী। 

ইউরোপের সবাই আমাদের দেশ সম্বন্ধে 
বড় জানতে চায়, মহাত্ম( গান্ধী, গুরুদেবকে 
সবাই জ্জানে। আমাদের সঙ্গে যাদের 
আলাপ হয়েছে, তারা সবাই গুরুদ্দেষের বড় 

ভক্ত । তবে লগুনে আমাদের দেশ সম্বন্ধে 
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” অত কৌতুহল দেখিনি । 

আমি প্যারিস থেকে ভারতবর্ষে ফিরে 

আদি । উদয় বল্ল, ওস্ত/দজি, ভারতব্যকে 

আমার প্রণাম ভ্বানাবেন । আমি “ভারতবর্ষের 
মধ্য দিয়ে উদ্দঘের প্রপান ভারতবাসীকে 

জানিয়েছিলাম। 

উদয় বিদেশে দেশের মান বকাড়িয়েছে। 

সে যে শুধু বড় নৃতশিল্পী তাই নয়, তার 

সৎসাহন ও ব্যক্তিত্বের মধাদাও খুব । 

একবার লগুনে আমি উদয় আর একজন 

ফরাসী মহিলা বাচ্ছি। একজন ইংরেজ 

পথে যেতে হঠাৎ ফরাসী মেয়েটির গায়ে 

ধাকা মেরে চলে গেল। উদয় ওক্ষুনি 

লোকটির ঘাড় ধরে টেনে এনে মেয়েটির 

কাছে ক্ষমা চাইতে বল্প, লোকটি অস্ীকার 

করায় ঘুসি মেরে তাকে পথে ফেলে দিল। 

লোকটি উঠে ধুলা ঝেড়ে, দিব্যি খুসি মনে 

চলে গেল। লোক যারা জমেছিল তারা 

কেউ লোকটিকে সাহায্য করতে এল না. 

লোকটিও তাদের সাহায্য চাইল না। 

উদয় দেশে ফিরে প্রথমে কাশীর কাছে 

একটি নাচ গানের বিদ্যালক্ব* খাবে .. ঠিক 
করে। পরে সেটি আলমোড়ায় হয়েছিল । 

বিয়াত্রিসে এবং এলিস বোনান্ন এর অন্য 

উদয়কে অনেক সাহাধ্য করেছিলেন । উদর 
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বিশ্বদূতের সরে, 

বিদেশে নাচ দিখিয়ে অনেক টাকা পেত, 

কিন্ত দলের খরচে তার ত কিছুই থাকত 
না। 

বিয়াত্রিসে বেশ ককেয় লক্ষ টাকা আর 
রেকড বান্না, সাজ-পোষাক কত কী 
দিয়েছিলেন । আমার সঙ্গে সে দব দেশে 

চলে এলস। বিয়াত্রিসে আর বোনার উদয়কে 

ধে কত সাহায্য করেছেন তা বলা যায় 

না। 

আমাদের দেশের শিল্প সংস্কাতব প্রতি 

এদের ভক্তি অসীম । উদয়ের দলের বিদেশ 

জমণের ব্যবস্থায় এদের অনেক সহাযতা 

আছে । উদয় ছাড়াও আবও কত প্রতিষ্ঠানে 

যে এদের দান আছে! 

আমি যে এক বছর বাইরে ছিল|ম, 

আমার প্রভু মাইহারের রাজাপাহেব আমার 

প্রাপ্য টাকা গুণে গুণে দিয়েছেন । আমার 

পরিবারের জনা যে পরিমাণে পরিশ্রম 

করেছেন, দেখাশুনা করেছেন, দেওয়ান 

সাহেবের জন্যও ত। হয় না। 

আমার বিদ্যাবুদ্ধি অন্ল। ইউবোপে কত 

কী দেখেছিলাম, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা 

আমার নেই। কেবল সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার 
টুটা ফ:টা ভাষায় কিছু বল্লাম। 

একথা বল্লাম আমার জীবনী বলে নয়। 

তোমরা সব দেখ কী কষ্ট করে সঙ্গীতের 

সাধনা করতে হয়।” 

গঙ্গোদকে গঙ্গাপূজা সারলাম। কিন্ত 
সত্যই কি সারতে পারলাম ? জন্মসাধকের 

জীবনভোর সাধন! মাত্র গুটিকয়েক পরিচ্ছেদে 

শেষ করা কি সম্ভব? ইতি টানতে হোল 
প্রধাণত: ছুটি কারণে । প্রথমটি হোল-_: 
১৯৩৯ খ্ষ্টাজে ওরা সেপটেম্বর ধিতীয় 

বিশ্বযুদ্ধ লাগাব পব সাবাদিকতার সুত্রে, 

এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি যে, প্রবল চ্ছা 

থাকা সত্বেও ওস্তাদজীর মধুব সস্পশে 
আসা সম্ভব হয়নি। 

দীর্ঘকাল পব ম্ুযোগ পাওয়া সত্বেও 
অসুস্থতা বশতঃ আর সাক্ষাৎ করতে 

পারিনি । ঘ্তীয় ক।বশ উল্লেখেব ম্ুত্রপাতে 

বলতে হয খা সাহেৰের বহু শিষ্যভক্ত 

ভারতে ও বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বয়েছেন, 

হযতো তাদের সহায়তায় ওস্তাদজীর 

জীবন।লেখ্যের পুর্ণাঙ্গদপ দেওয়া চলত; 

কিন্তু বন্ধমান নিউজপ্রিণ্টের অভাবজনিত 

পরিস্থিতির জন্য এখনক।র মত সে চেষ্টা 

থেকে বিরত রইলাম। . 

মহাজনের মতে ন্থুরই ব্রহ্ম। সেই 
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বিশ্বদূতের আসয়ে 

ছিরপ্যগর্ভ ব্রহ্মকে উপলদ্ধি করবার অন্যতম 
ডপায় হোল ম্রের সাধনা । সেই সাধনা 
প্রসঙ্গে ওস্ত/দ্জী এই কাদামাটির ছনিয়ায় 
সৃষ্টি করলেন অপূর্ব এক নুরলোক। 
এ লোকের তিশিই ছিলেন ইন্দ্র। তার 
মোহন অঙ্গুপলির যাহ প্রতিটি তন্রীর 
অণপরমাণ্তে অন্থরণিত হয়ে উঠত ললিত 
সুরের বিলসিত স্পন্দন । সরোদে জাগিয়ে 

তোলা সুরের ধ্বনির রঙ্গে গুণী শ্রোতার 

মনের চোখে প্রতিভাত হয়ে উঠত খাধিন্যই 

রাগরাগিনীর স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী । তার অনুপম 
নুরলীলার মাধ্যমে বৈশাখের প্রচণ্ড দ্াবদাহে 
অনুভব করেছি শাস্তির শীতলতা, শ্রাবণের 

ক্ষান্তিহইন বর্ণে পেয়েছি বিরহের জ্বালা, 

শরতের নিম্মলতায় মিলতে পেরেছি মানুষের 

মিলনমহে। সবে, হেমন্তের নিষ্প্রভতায় অন্তরে 
জ্বলে উঠেছে ভক্তিরসের অনিবান দীপশিখা, 

শীতের তুষারশুত্র কেতনে ফুটে উঠতে 
দেখেছি দীপকের রাগরঞ্জিত রেখা আর 

চৈতালী ঘুর্ণাতে প্রত্যক্ষ করেছি নটরাজের 
প্রলয় নৃত্য । ওক্যাদ্রজীর ম্মুরের ইন্দ্রজালের 

প্রসাদে জেগে উঠত ভোরের অক্ফট 

আলোয় ভৈরবীর শাস্ত সমাহিত পবিত্ররূপ, 

মধ্যাহের অগ্নিব্ধী আকাশের তলায় ছায়ানট, 
সন্ধ্যার গোধুলিতে বৈরাগীর পৃরবী আর 
নিশ্ততিরাতে ভীমপলক্রীর করুণ কান্না। 

সূর্যে কলম আছে, কিন্ত ম্ুরলোকে 
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নি্ষপন্ক। এই লোকে ভেদ নেই; ছেদ 
নেই, না আছে সংশয়, লা আছে বিক্ষোপ। 

স্থান-কাল-পাত্রের উধে সে, জাতিধম বর্ণ 

সম্প্রদায় ভাষা প্রভৃতির কোন বৈষম্য 

এখানে নেই, সব এক--সব একাকার । 

শুনেছি” জমগ্র বিশ্ববাীর গগোচরে . 

এক পরম রমণীয় স্থান আছে, যার নাম 
সূর্গ, সেখানে নাকি ছঃখ শোক ব্যথা ভয় 
ভাবনা কিছুই নেই। সেখানে অনন্ত 

আনন্দ সন্তোষ শাস্তি ও তৃপ্তি। মেতো 
নিছক কল্পনা বা স্প্র বিলাস। কিন্ত 
আমাদের ওস্তাদজী যার ইন্দ্র ছিলেন সেই 

বাস্তব সুরলোকে সত্যই কোন শোক ছঃখ 

ব্যঘ। বেদনা কিছু ছিল না। সেই স্ুর- 

লোক ছিল সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় বিরহিত 

অনির্চচনীয় অচিস্তনীয় অথণ্ড অবায় বিন্দু 
যেখানে শিল্পী ও শ্রেতার অশরীরি আত্ম 
মিলত অপরিসীম তন্ময়ভার মধ্যে”_ আনন্দও 

সেখানে নিরপেক্ষ | 

হে-_প্রতিভাধর জিতেক্দ্রিয় বিনয়ী পুরুষ ! 
তুমি আর ইন্ছলোকে নেই। তোগসাত্ব পবিজ্ঞ 

আত্মা নশ্বর দেহপিঞ্জঃর থেকে মুক্তি নিয়ে 
জঅমতলোকে মহাপ্রস্থান করেছে । বস্ত্রেরেঞজখৎ 

তোমার অগ্লান শিল্প কমের যতটুকু কীতি 
ধরে রাখতে পেরেছে; ততটুকুই হোক 
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ইংল্যাণ্ডের চিঠি 

আমাদের পরম সামনা ও বাকি জীবনের 
অমূল্য পাথেয় । হে সুরশ্রষ্টা খধি, হে 
সাধক চুড়ামণি, হে রাগলোকের অজেয় 

বাসবেন্দ্র 

প্রণতি । 

গ্রহণ ফর অন্তরের অকুগ্ঠ 
তোমার জয় হোক! 

ইংল্যাণ্ডের চিঠি 
(পুব প্রকাশিতের পব ) 

বি ৭২৭২ 

রাত্রি সাডে এগাবোটাব পৰ সাধাবণতঃ 

জুলি তার হঞ্টেলেব বন্ধুদেব সঙ্গে অবসব 

কাটাবার লনয পেত। নেহাৎ ঘুনিযে না 

পড়লে ডে.লিং গাউন গাযষে চাপিযষে ওর 

ঘরে কপি খেতে যেতে হত। ছিল যয, 

চমংকার রোগাটে সুন্দর মেযে। 

1€ আব গুর বয়ফেগে এব ওরা ছুজনে 

ভাল বাসত পাহাড়ে চড়া। ম্ুতরাং রক 

ক্রাইমবিং ক্রাবেব মেশ্বাব হয়ে ছিল। 

ছুটির দিনগুলিতে ওরা পাহাডে চড়তে চলে 

যেত খুব ভোরে উঠে। সেজন্য ওদেব 

--জ্যোতস। দে 

ইংলগ 

সঙ্গে খুব কমই দেখা হত। ববং বল.ত-- 

যাবো তোমাদেব দেশে, তোমার্দেব হিমালয় 

আনায টানে। উঠতেই হবে সাতাশ হাজার 

ফিট । আজ ওদেব ঠিক।না হারিয়ে 

ফেলেছি, জানি না কি করছে এখনও 

হিমালযে ওঠাব স্প্র দেখে কিনা । 

ওবা কলেজ শেষ করে বিয়ে করে 

চলে গিয়েছিল। সালিব বযফে-গু ছিল 

খাউয়ে ছেলে । কত রকম রান্না শিখে 

নিষে ছজনে মিলে রান্না বান্না কবত, কখনও 

কখনও আঙ্রাও গিষে যোগ দিতাম । 
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কিন্তু সব মেয়েরই যে বয়ফে-গ থাকে 
তার কোন কথা নেই। এদেশের সমাজেও 

অতিরিক্ত লাজুক এবং কথাবার্তায় আর 

দেখতে মামুলি মেয়ে আছে যাদের ধারে 

কছে ছেলেরা সহজে ভেড়ে না তাদের 

সময়টা দীর্ঘশ্বটস ফেলে কাটে। লাজুক 
ছেলেও আছে তবে তাদের সংখ্য। খুব 

কম। তবে যে যাই ককক, যত রকম বন্ধুই 

থাকুক আর যত রকম হবি-ই করুক সবাই 

মোটামুটি নিজের পডাশুনোগুলে। ঠিক সময়ে 

করে। এমনকি এ৪ দেখা গিয়েছে যে 

ফাইন্যাল ইয়ারে প্রেন ছুটে গিয়েছে পড়ার 

চাপে । একট জিনিস লক্ষা করেছি যে 

সাধারণতঃ মেয়েরা যে যত শিক্ষিতাই হে।ক, 

ভাল বুদ্ধিমান হাসিখশী ছেলেকে বিয়ে 
কবে সহজ স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন 

চায়। 

তবে বেশীদিন পর্যন্ত না পেলে বা 

প্রতাবিত হলে নারী বাহিনী সম্প্রদায় ত 

রয়েইছে। আজকাল বড় শহরের দিকে 

ছেলের। সবাই ঠিক আগে ভাগে বিয়ে 

করে পায়ে গলায় দড়ি পরতে চান না। 

অনেকেই ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে 

পারলে খশী। 

এদেশে তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে 
কমিউনিজম্। মাও-ইজন ইত্যাদি খুব 

ফ্যাসানেবল. | কিন্তু আনার কেন জানি না 

সবটাই ভাড়ামি লাগে তাই এক মস্তান 
মেয়েকে একদিন বিশেষ ভাবে জেরা করে 
আসল কথা বের করে দিলাম__ চটকদার 
বলেই ওটা ফ্যাঁসানেবল্। কিন্ত মনে প্রাণে 
বৃটিশরা সেই সনাতন বৃটিশই! আর 
তাছাড়া তাদের নিজেদের ক্যাপিট্যালিসম্ 
অনেক বেশী প্রডাকৃটিভ হয়েছে সমাজ 
কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এর পূর্ণ ব্যক্তি সাধীনতা 
নীতির মাধ্যমে ইত্যাদি | 

কথাটা সত্যি খুবই সত্যি! এই ছাত্র- 

ছাত্রীরাই যখন কমজীবনে ঢোকেন তখন 

তাদের পিতৃ পুকষেব মানসিকত।র ছাপই 
বয়ে নিয়ে আসেন । চটকৃদাৰ কমিউনিলম্ 
এর নয়। অবশ্য লিপু সাভিনসে মধু 
ঢালতে পাশ্চাত্য সমাজ অখ্থিতীয়। লসোজ। 

কথায় বলা যায় যে বূটেনে কমিউনিসম্ 

চলবে না। এপের নিজেদের রক্ষাশাল 

ব্যবস্থ(। তার সঙ্গে মানবিকতা বোধের নাম 

নিয়ে স্জাতি প্রীতি এত সুন্দর ভাবে এদের 

মনে ভিত্ গেড়ে আছে ঘে তার খুটি 

সহজে নড়বে না। 

যাই হোক ছেলেদের হষ্টেলেও মেয়েদের 

মতই প্রায় বাবস্থা । বিরাট হলে বহ্ছু 

ছেলে মেয়ে থাকেন । দরজার সামনে 

পোটণরের রুম। এক একটা ফেরে 
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বসার ঘর ছে।টর কিচেন ইত্যাদি 

তারপর এক কুটি কবে ছাত্রদের নিজস, 

ঘর, সাধারণতঃ হষ্টেলের রিফ্যাকটরিতে 

পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খ।ওয়া যায়। 

টি, ডি, রুম টেলার রুম ইত্যাদি সবই 

রয়েছে । 

আছে 

ইউনিয়ন ধিল্ডিংটিও বিরাট এবং আধুনিক 

সাজে সজ্দিত। ওখানে সাধারণতঃ অনেকেই 

হপুরের খাবার খান। তাছাড়া কফি, বার 

পাব খেলার ঘর ইত্যাদি রয়েছে। মাসে 

অন্ততঃ একবার করে ডান্দের ব্যবস্থা হযম়। 

তাছাড়া ক্রীশমাস ডান্স ইত্যাদি বিশেষ 

বাবস্থা আছে। হষ্টেলে ছান্ডা অনেকে সন্তা 
ভাড়ায় ফাটে থাকেন তারা ইউনিয়ানেই 
অঞ্ধেক কাজ পেরে যান মানে খাওয়াটা 

সারেন ইডনিয়।ন কাফেতে আর চান করেন 

ইউনিয়।নেরই সাম্প্রদায়িক (মেয়ে পুকষের 
আলাদ) বাথরুমে । এ সব ছাড়া ইউনিয়ন 

বিলভিংগুলি ছাত্র ছাত্রীদের কুপ্টি জীবনের 

মুল কেদ্র। আমোদ আহ্লাদ ছাড়া নিজের 

হবি এবং বিবিধ শ্রতিভার চচ। সেখানে 

চলতে পারে। থিয়েটার ক্লাব ইত্যাদি সব 

কিছুই সেখানে আছে। 

কলেজে প্রায় সব ডিপাটনেন্টেই ষ্টাফ 

ইডেপ্ট কমিটি আছে। সেখানে ছাত্র সদস্যরা 

মান্টার মশাইদের সঙক্ষে ডিপাটমেন্টের ব্যাপার 

লিপি --১৪-_৫ 

এবং ছাত্রদের সমল্যা নিয়ে এমনকি পড়ানোর 

পদ্ধতি সিলেবাস ইত্যাদি ব্যাপারেও খোলা- 
খুলি আলোচনা করে সমস্যার সর্ববসন্মত 

সমাধান করতে সাহায্য করেন। এর ফলে 

তর ছেলে নেয়েরা দায়িত্বশীল হন, নিভিক 
যুক্তিসঙ্গত মত প্রকাশের তধিকারী হন। 

তাছাড়। হারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিগ্ধারণের 

ব্যাপারে তাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ 

করতে পারেন। 

পবীক্ষার খাতা দেখা এবং প্রশ্নপত্র 

তৈয়ারী মাষ্টার নশাইরা নিজেরাই সাধারণতঃ 
করে থাকেন । লক্ষ্য করা হয় ছাত্র বা 

ছাত্রীটি সারা বৎসর ক্লাসে, সেমিনারে, রচনা 

লেখায় ইত্যাদি ব্যাপারে কতখানি ঝুদ্ধিব 

পরিচয় দিচ্ছে তারপর পরীক্ষার খাতায় লক্ষ্য 

করা হয় কতখানি বুঝতে পেরেছে পড়ার 

বিষয়টি আর নিজে কি ভাবে যুক্তি দিয়ে 

সমালোচনা করছে এবং জিখেছে অর্থাৎ 

সাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছে। 

একদিন বসেছিলাম এক সিনিয়ার লেক- 

চারারের রুমে, তখন বি, এ, পবীক্ষার ফল 

বেরবার সময় হয়ে এসেছে । হঠাৎ ফোন 

বাজল। শিক্ষক মশাই রিসিভার তুলে 

নিয়ে ওদিকের কথার জবাবে বললেন-_ 

“মার্ক ত আমার পেপারে দশ নহ্বর কম 

পেয়েছে । কিন্ত ছেলেটাও ত সারা বছর 
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ভালই করেছে। "" হা পাশ করিয়ে দেওয়া 

যেতে পারে তোমার দিকটা যদিঠিক থাকে । 

হা, যা বলেছ। ইত্যাদি। 

সাধারণতঃ জুলাই মাসে মানে পবীক্ষার 

ক'মাস বাদে ডিগ্রী দানের উৎসব হয় 

কলেজের বিরাট হলে! ও সময় ছাত্র 

,ছাত্রীদের বাবা মা আসেন। আগের রাত্রে 

হষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা কবা হয়। সেরিমণি 

স্থরু হয় সকালে নিদি্ সনয়ে অতিথিদের 
উপস্থিতির মাধ্যমে । ডিগ্রী প্রাপ্ত ছেলে- 

মেয়েরা সবাই এ্য।কাডেমিক গাউন পরে 

লাইন দিয়ে ভায়ামে উঠে চান্সেলারের 

সঙ্গে করমদন করে অভিনন্দন নিয়ে আসেন । 

তারপর ত সেই চিরন্তন ব্যবস্থা আছেই-_ 

ফটো তোলার হুড়োহুড়ি, ফি, ডিনাব টিকিট 

নিয়ে লম্বা “কিউ তারপর মা বাবাকে 

গর্ত ছেলে বা মেয়ে মধুর" ছাত্র জীবনের 
স্মৃতি জড়ানো কলেজটি দেখিয়ে বেড়ান__ 
এখানে আমাদের কলা হত। এ লাইব্রেরী, 

আর এই গাছতলায় বসে আমরা গল্প 

করতাম, ইত্যাদি । 

শেষ করার আগে ছ'একটা কথা বলে 

নেই। অনেক ভাই বোনের চিঠ পেয়েছি 

তারা ইংল্যাণ্ডের চিঠ ভাল লেগেছে বলে 

জানিয়েছেন । লেজন্য তাদের অন্য ধন্যবাদ 

জানাচ্ছি । অনেকে লিখেছেন যে তারা 

লিশি -১৪--৫ 

এ টঞ্ষরি করতে আতে চান। নুতরাং 
এখান | কিছু ব্যবস্থা করতে পারব 

কিনা ।-_ ভাই, নিজের দেশের ছেলেমেয়ে 

দের জন্য ঘদি কিছু করতে পারতাম তবে 

আমি নিজেই যে কত খুশী হতাম তা বলা 
যায না। 

কিন্ত কয়েক বৎসর হল কেনিয়া এবং 

উগাগ্ডার এশিয়ানরা এত বেশী সংখ্যায় এই 

ছোট দ্বীপটিতে আসতে বাধ্য হয়েছেন যে 

এদের বেশ বিলেলন চবম পর্যায়ে দাড়িয়েছে । 

তাবপর অবৈধভাবে ভাবত এবং পাকিস্তান 

থেকে অনেকে এসে (অনেকে ধরা পড়েছেন ) 

শুধু দেশের কলঙ্ক বাডিয়েছেন তাই নয় 
যারা ভালভাবে এসেছেন ছাত্র হিসেবে বা 

শিক্ষিত সুনাগরিক তারাও জাতীয় কলঙ্ছে 

কলহ্িত হচ্ছেন সাধারণ ভাবে এবং বড় 

বড় শহরে কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে। 

ফলে এদেশের সরকার, চাকুরিব কর্তা 

কোম্পানীগুলি কেউই বিদেশী আনতে 

চান না। 

কয়েক বংসর হল আইন হয়েছে যে 

আগে থেকে এদেশে চাকরি ঠিক না করলে 

এদেশে আসা চলবে না আর ছাত্র হিসাবে 

আসা ত অসম্ভব কারণ গত চিঠিতেই 
লিখেছি ষে কলেজের ফী আড়াইশো পাউগু 

হয়ে গিয়েছে এবং চাকরি করে পড়ার 

৩১৬ 



ই.ল্যাণ্ডের চিঠি 

নিয়মও বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এখন শুধু চেষ্টা 
চলেছে যাবা আছেন তারা যেন শান্তিতে 

সম্মানের সঙ্গে হৃনাগরিক হিসেবে থাকতে 

পারেন ।- সুতরাং মনে হয় বুটেনেব পরিবর্তে 

কানাডা প্রন্ৃতি অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে 

যাওয়ার চেষ্টা করবা উচিত অবশা যদি 

প্রযোজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকে। 

এ দেশেব বর্তমান “রেশ রিলেসন' সম্বন্ধে 

বড করে একবার "খাব ইচ্ছে আছে তাত 

আঅ।পনাদেব এ জাতীয় প্রশ্নেৰ বিস্তত 

উত্তব দিতে চেষ্ঠ কবব। 

ইলা গু সম্বন্ধে বদি কাকর কিছু 

জানাব থাকে আমায় লিখতে পারেন। 

উত্তর ইংলাগ্ডেব চিঠর শেষে নাম ঠিকানা 

সহ লিখে দেবে । 

অন্ধে যার! কাচ। 
( ১৩শ স্কুবক) 

ভ1নন্দ্র নাথ বায 

(বি ৫৭৬০) 

আজ থেকে পঁচিশ হাঙজ্জাপ বছর পুবেব 
মানুষরা তিন পধ্ন্তহই কেবল গুণতে 

পরতো । ভিনের বেশী মানেই তাদের 

কাছে অনেক। বন্ধু বছর এভাবে হিসেব 

চলেছে। গারপর মানুষ ক্রমে ক্রমে তিন 

এর বেশী গুণতে শেখে । সংখ্যা মনে 

রাখবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন কবা 

হত। কাঠের টুকরোতে দাত কেটে বা 

লিপি--১$--৫ 

দডিতে গিট বেঁধে মনে বাখা হত কার কত্ত 

গক ছাগল বা শসা আছে। জানা যায 

যে, মিশব এবং মেসোপউটামিয়ায় সংখ্যা 

লিপিবদ্ধ কবাব প্রথম প্রচলন হয আজ 

থেকে প্রা পাঁচ হাজাব বছর আগে। 

এব প্রীয তিন হাজার বছৰ পর 

বোমানবা এক নতুন ধবণের চিহ্ন ব্যবহার 

৩১৭ 



অঙ্কে যার! কাচণ 

করতে শুরু করে। এই রোগান চিচ্ছ 

আজও আমরা ব্যবহার করি, যখন লেখ। 

হয-- ক্লাশ ডা! | এই ধন্সণের চিহ্ন 

দিয়ে কিন্ত অঙ্ক করা সহজ্জ নয়। এখন আমন্কা 

বাবহার করি, ১, ২, ৩ তা ৮১৯ এই 

নয়টি অঙ্ক ও * শুন্য)। এভাবে সংখ্যা লেখা 

শুরু হয় আমাদেরই দেশে- সিন্দুনদের 

উপত্যকার প্রাচীন সভ্যদেশে। 

প্রথম প্রথম পথক পৃথক দ।গ টেনে 
লেখা হত এই সংখ্যাগুলো। যেমন এক 

বলতে একটা দাগ, ছুই এর জন্য ছটো। 
পরে তালপাতার প্রচলন শুক হওয়াতে 
এক এক টানে এই অন্কগুলো লেখা হুত। 

এই নতুন প্রথায় সংখ্যা লেখার প্রচলন 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবধে অন্ক শান্ছের 

অনেক প্রগতি হয়। 

প্রায় ৫০* খ্ষ্টান্দে এমন অনেক অঙ্কবিদ 

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন যারা অনেক 

কঠিন কঠিন অঙ্ক সমস্যার সমাধান করেন। 

এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বরাহমিহির 
ও আর্াভট্র। আজ কিস্ত ভারতবর্ষ অঙ্ক 

শান্ডতে, অনেক পেছিয়ে পড়েছে । আজকাল 

আমরা অক্ককে শুধু শুধু ভয় পাই। আসুন, 
সেই ভয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে আমরা আরও 

কিছু নতুন লিয়ম শিখি? 

(৩৬) ৮, ১৮৯ ২৮ প্রভৃতি দিয়ে ভাগ? 

৯, ১৯, ২৭ প্রন্থতি দিয়ে ভাগ করবার 
পদ্ধতিগুলো € ৩৩, ৩৪, ৩৫ নং) সব প্প্রায় 

এক। তেমনি ৮, ১৮, ২৮ প্রভৃতি দিয়ে 

ভাগ করবার পদ্ধতিও এক । ৯ এর 

পরিরতে' যেমন ১০ দিতে ভাগ বরা 

হয়েছিল, তেমনি ৮ ১৮ ২৮ এর 

পরিবর্তে যথাক্রমে ১৯, ২০, ৩০ দিয়ে 

ভগ করতে হয় এই নিয়মে। আগের 

পদ্ধতিগুলো থেকে এই পদ্ধতির পার্থক্য 

এই যে ৯ ও ১০ এর পার্থক্য যেখানে ১, 

সেখানে ৮ ও ১০ এর পার্থক্য হচ্ছে ২। 

১৮, ২০ এবং ২৮ ৩৭ এর ক্ষেত্রেও 
পার্থক্য হচ্ছে ২। এই ২ পার্থক্যের জন্য 
এবারকার নিয়ম পুর্ধের নিয়মগুলো থেকে 
একটু ভিন্ন। পুর্বের ন্যায় এখানেও ১* 
দিয়ে (বা ২০ ৩৮ দিয়ে) ভাগ করা 
অবশিষ্টের সঙ্গে “কিছু যোগ করে ৮ দিয়ে 
ভাগ করা অবশিষ্ট পেতে হয়। পূর্ধের 
নিয়মে “কিছু'র অর্থ হল “ভাগফল', কিন্ত 

এক্ষেত্রে “কিছু মানে হল ভাগফলের দ্বিগুণ । 

এর কারণ আর কিছুব, নয়। ক্ষেতে 
১৬ ৮ ৮২ বলে ভাগকলের ছিগুণ যোগ 

৬৪৮" 



করতে হয়। 

(ক) উদাহরণ ১০১-+৮-কত ? 

১০)১০১(১২ 

ও 

+২ - ভাগফলের ্িপ্তণ 

২১ 

১ গু 

+9 7 ভাগফলের দ্বিগুণ 

জ € 

নির্ণয় ভাগফল- ১২ 

অবশিষ্ট - ৫ 

(খ) উদ্দাহরণ-_ ২০৭৮-+৮- কত ? 

১০)২০৭৮(২৪৭ 

২০ ১২ 

* ২৫০) 

+৪-5 ভাগফলের ছি গুণ 

৪৭ 

৬ 

পী 

+৮ »্* ভাগকলের দ্বি€ 

১৫ 

লিপি--১৪---৫ 

অক্কে ঘারা কাচা 

+২ ০ ভাগফলের দিগুণ 
৭৬ 

+১৪ -. ভাগফলের দ্বিগুণ 

৮৪, 

স্১৬ 

২ 

+৪8ল ভাগকলেয় ছিগুপ 

খিতীয় ধাপে ৭৭ থেকে ৪০ বাদ দিযে 

পাওয়া ৭ এর সঙ্গে ৮ (৪8 এব ঘিগুপ) 

যোগ দেবার পর ১৫ পাওয়া যায়। 

আবার (অর্থাৎ ভাজোব ৮ না নামিয়েই) 
১০ দিয়ে ভাগ করা যায় বলে একটি নতুন 
ভাগফল ১ পাওয়া গেছে। পূর্বের ভাগফল 
৪ এব সঙ্গে এই ১ যোগ করতে হবে 

প্রকৃত ভাগফল পাওয়'র জনা । 

এই ১ এর দি.গুণও কিন্তু অবশিষ্ট 
(অর্থাৎ ১৫-১০) এর সঙ্গে যোথ করছে 

হবে প্রকৃত অবশিষ্ট পাবার জন্য। 

অতএব, নির্ণের ভাগফল - ২৫৯ 

৬১৪৯ 



অঙ্কে মারা কাচা 

এবং ভাগশ্েষ _ ৬ 

বলা বালা, ১৮; ২৮১ ৩৮০ ৪৮১, ৫৮ 

প্রভৃতি িঁয়েও একই নিষমে ভাগ কবা 

সম্ভব । 

(৩৭) উংপাদক সাহায্যে ভাগ-_- 

২পাদক সাহায্যে ভাগ আমরা অনেকেই 

স্কলে থাকতে শিখেছি । কিন্তু অভ্যেসট। 

রাখিনি । অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদক সাহাযো 

ভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 

যেমন, ১৬ দিয়ে মুখে মুখে ভাগ" কবাব 
আযেজন হলে ১৬ এর নামতা ভালভাবে 

জানা থাক দরকার। কিন্তু, ১৬ মানে যে 

(৭৮9) বা (১*২%২৮%২) জানা 
থাকলে মুখে মূখে কবা সম্ভব | 

১৬ দিয়ে ভগ না কয়ে পর পর হ্বাব 

৪ দিয়ে কিংবা পব পর চারবার ২ দিয়ে 

ভাগ করলে একই উত্তর পাওয়া যাবে। 

কোন সম্ীর্টীকে ৭৫ দিয়ে ভাগ করতে হলে 
আমাদের অনেকে হিমসিম খাব। কিন্ত, 

২৫ দিয়ে ভাগ করাক একটি নিম 

আমাদের জানা আছে (১৮নং পদ্ধতি )। 

৭৫ দিয়ে ভাগ এর পরিবতে ২৫ ও ৩ 

দিয়ে ভাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ভাজ্যটি 

নিঃশেষে বিভাজ্য হলে কোনরকম অসুবিধে 

হবে না। কিস্তু, অবশিষ্ট থাকলে কী 
করতে হয় তা হয়তো অনেকের জানা নেই। 

কয়েকটি উদাহরণ সমহাষ্যে নিয়মটি এখন 

বোঝান হচ্ছে। 

(ক) ৯৫৩৭+৪২- কত ? 

৪২ 3০-২১৮৩১*৭ 

৯৫৩৭+২--৪৭৬৮, অবশিষ্ট ১ 
৭৭৬৮- ৩- ১৫৮৯, অবশিষঞ্ঠ ১ 

অবশিষ্ট ০ 

প্রকৃত 'অবশিষ্ঠ- ০ % (৩১৮ ২)+ ১(১)+ ১ 

এবং ভাগফল ১২৭ 

১৫৮৯ -৭-৯২৭, 

অবশিষ্ট নির্ণয়ে নিযম হচ্ছে এরকম-_ 
প্রকৃত অবশি্ _শেষ অবশিষ্ট *« (আগের 

ধাপেব সব ভাজকের গুণফল) ++ দিতীয় 
অবশিষ্ট * ১ম ভাজক +১ম অবশিষ্ট। 

(খ) উদাহরণ__ 

৫7৮৩ ১৮৩১৫ 

৯৫৮৩-৩-৩১৯৩, অবশিষ্ট (১ম) » ১ 

৩১৯৩-+- ৩১০৬৪, অবশিষ্ট (২য়) »০ ১ 

১০৬৪৫ ২১২, অবশিষ্ট (৩য়). ৪ 

ভাগফল - ২১২ 

অবশিষ্ট ৪ » (৩ »* ৩)+ ১ (৩)+৪ 
সত 9৩ 

৯৫৮৩--৭৫ কত ? 

( ক্রমশঃ ) 

৩২ 



মোটেই শক্ত নয় 

উৎস্ুক্য মেট্রানোর জন্য প্রথমেই মোশন 
৪ এর সমাধান দেওয়া হচ্ছে-_ - 

পে।কায় কাটবার আগে চাটা তাহলে 
ছিল নীচের মত্ব__ 

খে বিঃ ডঃ হাঃ পঃ 

কা: ৩ ৯. টি গু ৫ 

হ ও ৯ ২ ৯ ৩ 

গু ৩ নি ০ ১ ২ 

মোঃ ৩ ০ ২ ১ ২ 

॥ মোশন ৩ এর সমাধান ॥ 

ছখের বিষয় এই যে, মোশন ৩ এর 

সমাধান কোন মিতার ঠিক হয়নি। 

"মোশন ৭ এর সমাধান যারা পাঠিয়েছেন__ 

৬১৫ সুখময় কুণ্ড ৬৯০২ রজত রায় 
চৌধুরী ৬৯১৮ রাজেশ চ্যাটাজী ৭১৮২ 

অমিঅভ নাগ ৭১৯২ তপন মুখাজী ৭২৮৫ 

চজ্জ বিকাশ ঘোষ ৭৩৮৪ ম্বজন চক্রবন্তী 

(৫ম স্তবক ) 

__সগুধি 

৭8৮১ গোপাল সাহা ৭৫৫০ কাজল 

দাসগুপ্ত ৭৫৯১০ শ্রীদেবদত্ত ব্যানাজা 

বি ৬২৩৩ অবণী ভূষণ বসাক । 

একটা 

তাই 

বিয়ের মরশুম চলছে। 

ঘটনা মনে পড়ল, 

মোশন ৫ 2 

পুরনো 

বলছি -- 

সবে তখন আমার বিয়ে হয়েছে। শশুর 

বাড়ীতে যাবার আগে গিন্নী আমাকে তার 

৪টি যমজ বোনের কথা ৰবলে আমাকে 

সাবধান করে দিচ্ছিল। এই শ্যালিকা 

চারটিই পড়াশুনো করছে। একজন পড়ে 

ইঞ্জিনীয়াবিং একজন ডাক্তাবী, একজন এম্, এ 
আর অনাজন এম্ড এস্। সি। গুদের দেখে 

বোঝার উপায় নেই কে কী পড়ছে আর 

মজা হল ওদের দুজন সব সময় সত্য কথা 

বলে, একজন সবসময় মিখো বলে আব 

অনাজন প্র!য়ই সত্য কথ বলে তবে যে 

বোনট ডাক্তাবী পড়ে তাব সঙ্গে এর ঝগড়া 
আছে বুল ওর প্রপঙ্গ উঠলেই সে মিথ্যে 

বলে। 

প্রথম যেবার শ্বশুব বাড়ী যাই এই 
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মোটেই শক্ত নয় 

চারজন শ্যালিকা এসে আমাকে ঘিরে সমস্যায় পড়ে আমার সবকিছু গগুগোল 

বমল। কার কী নাম তা বলেই গিম্সী হয়ে গেল। জব্দ হয়ে নিজেকে ভারী 

(৪ সবু সময় সত্য কথা বলে) ভেতরে বোকা বোকা লাগছিল । এমন সময় সদল- 

চলে ঠোর্সী ওরা কে কী পড়ে জিন্দেপ বলে গিন্নী এসে আমায় বাঁচাল-_- জান, 

করতে ই-__ তোমার এম, এ, ক্লাশের শ্যালিকাটি বলছে 
তালি ০৯০ কাত ভাক্টিতি ৩৪6 ইন্টিীয়ীরিও প্র চুল ত্াঁটিত। তাপ।বিত প1থো 

ভিজা বসলঘ-ন্িষ্ণা এরএ পড়" বলেছে । 
কৃষণা উত্তর দিলগর্দ্তীকষ্পড়ছচ্থবগনশরীরিং 

রত্বা বলল-- স্বপ্না পড়ছে এম-এস-লি । কথাটা শুনে আমি বুস্ধতে ।পেবেছিলাম 
ক্রি সপ্লা বলল- জ্যোতন্। পড়ে ডাক্তারী । কে কী পড়ছে। আপনারা ' বুঝতে 

পেরেছেন কি? 

ওদের কথা বিশ্বান করে নিয়ে অনা 

প্রসঙ্গ শুক করতেই তারা সব হাসিতে 

ফেটে পড়ল এবং হৈ হৈ করতে করতে 

গিন্নীকে ভাকতে চলে গেল। তখন মনে 

পড়ল গিনীর সেই কথাগুলো । সত্য-মিথ্যা 

ওত আত বা অর উদ আত এ জি টি “রা সবই?“ রি বউ নাঃ উই ৯ সর বস হা চে বা ও ব্য আর উ থ আা শিবা আসি অর পথ বা আসা স্পা স্বর চা বই হা আন্ত? বসি সহ বা হস পর ও  ব্ খই হজ ও হক জগ আর বিগ ব্যাবহার স্নানের 

আধুনিক ও মনোমত অলঙ্কার তৈরী করতে হলে আনুন আমাদের 

ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে_ 

5৪ অলক্করণ 
জনপ্রিয় অলঙ্কার প্রস্ততকারক। 

£ পরীক্ষা! প্রার্থনীয় £ 

প্রো _ষষ্টীচরণ দে। 

থানা রোড, তারকেশখ্বর হুগলী । (€বেলপুকুরের দক্ষিণ পাড়) 
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অব্যক্ত 

বি ৬৪১৬ শামিল? দানা রর 
 কু্গীট " শীল লা? ৮ 

'দবিফেলেচা্ধারীনে স্থিত বহার কাগজ”! মিশতে পারত, আর ছিল তার চিরন্তন পড়ছিলাম । হঠাৎ পাশ থেকে শুতে, হাক্সি যে হাসি আগ তর ৭হ্ারিয়ে, গ্রেছে। পেলাম - নমন্তে বাবুজী? চমকে উঠলাম অবাক হার । কথাই, তা। পা” তাশ্রিয়্ি। অর্ক মুখ কাচ! পাকা 
রা দাড়ি বীশফিড়াকীদকড়া পুশ বনি”, লেনে সূঙ্গে আলাপ, ইয়েছিকু" বাছুর তেল পরেনি তার ঠিক নেই, পরণে চটি ্ নাুদেখার সুত্রে, প্রা অযুনাদের, বাড়ীর। লুঙ্গি এবং সাট |. সেঙুলে। তালি মারতে সামুনে রাস্ত, দিয়ে ছুট ধ্ দর, সু্গ বাবু মারতে “এমনভঁলঅহস্থা ডিয়েছেগ।ঘৈ 'ালি- ডুগডসি” ব বাজাতে ৷ বাজাতে । ৰা যে, বিএ ছাড়া জাল দ্াপডীচীকৈ নিজ বৈরি ৮. 7 নাাচি মো গ্ানতে"টোলেছা চোখের" 7 ধখ ৭। কর, "একদিন সানার'ভ/ইপো বায়না ধরল তাকে, রঃ করতে হয়। নবি হবে। বায়না ধরলে 

তাকে, রর মুক্ষিল এ বাধ্য হয়েনডাক- 'এরন্জরে -আ্ষে চিক" চিনভে পীর লান স্ুলেনানকে | ৯? (নট অবশ্য পার শা). আম্মার এই" অক 'চাউনি দেহে? জেনেছিলাম) একগ।ল হেসে সে বলল,৮**বা বু '« আমান, 
আপনার ইয়াদ পড়ছে না? আমি হ্বলেমান তাকে বললাম খেলা দেখাবার ভন্য। আচ্গাহ। 

কত শবে এভিজ্ঞাসা। ও ৮.৮ » জার 
দিল আপনার _ কযা] ৮ হবে; ঝুবুজী। পরিচয় দেওয়াতে আরও একটু অবাক আমি কুছ বলবে না।, £ বলে, ঘন. ভি 15 ইলিল'চ বীর ৮ * নাচি-* দেবি [পিধিডাত বাইরের দড়িতে, টান, বুলেছুন, চলে ।। হকেমাপ 7" আরাররের লী /গনিরলও কৈমন” ম্মনা মী বাবুজীকে খুশ করে দে ভাল একটা লালিতা ছিল তার চেহারার " মর্থেঠ্* বকৃশিস পাবি।” এক হাতে বাদব্রে গুড়ি বারানজন্য হি স্সবাছি ভীঙ্গে ৮উইজ 5 অন্য হাতে' ডুগড়গি” বিয়ে ক বদর দ্াচাডে 
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নাচাতে গান ধরলো-_ 

“আমার এ মুল্লী মুন্সী নাচে বহুৎ ভালো 
মনা মুনীর নাচ দেখিতে বাবুজী তাইতে 

ডাক দিলো 
এ মন্্া নাচেরে ও মুস্ত্রী নাচে” ইভাদি। 

তাব নাচ দেখানোয খুশী হয়ে ছুটো 

টাকা দিয়েছিলাম । আমার নিজের মনট' 

ছিল সেদিন খুশীতে ভবপুর, তাই কি 

দিচ্ছি কত দিচ্ছি সে হিসাব কধিনি। 

লুলেমান একটু অবাক হযেছিল-_- “বাবুজী, 

ইতনা ক্যাসে হো সেকৃতা। নহী বাবুজী 

আপনি যদি খুশী আছেন তবে একঠো 

বপয়া দিন হাতে, আমি বন্ৎ খ্শ 

থাকব ।” 

একরকম জোব্র করেই তাকে টাকা 

হুটে। দিয়ে বলেছিলাম মাঝে মাঝে এসে 

খেলা দেখিয়ে যেতে । এরপর প্রায়ই এসে 

খেলা দেখিয়ে বক্শিপ্ নিয়ে যেত সুলেমান । 

হঠাৎ মাস ছয়েক কি তারও বেশী ডুব 
মেরেছিল সে, একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম 

তাব কথা । আজ হঠাৎ এই অবস্থায় তার 

আবির্ভাবে একটু অবাক হয়েছিল।ম বৈকি | 

বিশ্ষয়ের ঘোর কাটতে জিজ্ঞাসা করলাম-_- 

লিপি _১৪---৫ 

অব্যক্ত 

“সুলেমান তুমি এই ভাবে? কি 
কি হয়েছে তোমার? তোমার 

মুন্নী কোথায়? 

ব্যাপার, 

মলা" 

একটা দীর্থশ্বাস বেড়িয়ে এল তার বুক 

চিরে “ আর বাবুজী আমার মুন্না 

মুনজী। 

কেন কি হল তাদের? তুমি খেলা 

দেখাওনা আর? অবাক হয়ে জিজ্ঞাস! 

করলাম । 

খেলা আব কি দেখাব বাবুজী, মুননী 
আমার মাবা পড়ল আর মুননাকে আমি 

ছাড়িয়ে দিলাম, আর আমি ইখান উখান 

ঘুবছি আর ভিথ মাডছি।” 

অবাক হলাম তাব কথায়, জিজ্ঞাসা 

করলাম_- “ মুন্নী মারা পড়ল তো 

ম.ননাকে ছাড়লে কেন? 

“উয়ো বাবুজী বত কথা আছে" মান 
হেসে বলে সে__, 

“বাবুজী কাহুকে আমি সে কথা বলিনি 
মগর আপনাকে আমি বলব, আগে আমাকে 

একট *"৮ 

আমার কাছে বিড়ি না থাকায় একটা 

৩২৪ 



অব্যক্ত 

সিগারেট দিলাম । কয়েকট। টান 

সুলেমান শুরু করল তার কাহিনী । 

দিয়ে 

“বাবুজী, পহলে আমি এরকম ছিলে ন। 

অওর বান্দর ভীী নাচাতাম না। তখন 

, আমি জোয়ান মরদ। আমার একটা সনসার 

ছিলো, আমার বিবি ছ্িল। বিবির নাম 

ছিল বাবুজ্জী আমিনা, বহুত খুবসুবংৎ লড়কী 
ছিল আমিনা অওর বহুত ঠাণ্ডা ভী ছিল্রো। 

একটা ছোটসা বাড়ীতে আমরা থাকতাম ! 

বাড়ীর সামনে শল্প জম'ন ছিল, আমিন। 

সেখানে ফল গাছ ল।গাত। হরেক টাইমে 

হরেক কিসিম ফুল ফুটত অওব সবের 

টাইমে বহুত খুসবু সাড়ত। আমরা দোজন। 

ছিলো বাবুজী সন্সাবে। বেশ তাল চলছিল, 
বত শ্খী ছিলাম আমরা । মগর বাবুজা 
খদ[ আমার সব নিয়ে লিলে, আমাকে 

শয়তান পেয়ে বসল । আমার অমন বিবিকে 

আমি বিশওয়াস করলাম না।” 

“কেন, কি করেছিল তোমব খিবি?” 

জিজ্ঞাসা করলাম । “না, না বাবুজী, আমিন। 

বছুত ভাল ছিলো । আমি কাজ করতাম 

দিনে, হপ্তা পেলে আমিনাকে দিতাম, সে 

সন্সার চালিয়ে লিত। বহুত খুশী ছিলাম 

আমরা ।” 

একরোজ আমিনার ফুফার লড়কা এল 

লিপি -_-১৪---৫ 

আমার বাড়ীতে । জ্ঞোয়ান মরদ, দেখতে 

বহত' ভাল ছিল। যখন আমি কাজে 

যেতাম উয়ারা গল্প করত, হাসত দিল লগি, 
মস্করা করত অওব সনঝার টাইমে আমি 

ভী লাগতাম বেড়াতাম গপ.সপ. করতাম । 

একবোজ এক আদমী আমাকে বললে 

আমার শালা বহ্ত খারাপ লড়কা আছে, 
আমান বিবির সাথে উয়ার মহধ্বং আছে। 

পহলে তামি বিশওয়াস করিনি বাবুজী, 
মগর শয়তান সব খারাপ করিয়ে দিল 

বাবুজী । আমাকে শয়তান ধরলো । এক- 
বোজ কাজসে বাড়ীতে এসে দেখলাম 

শড়ভাই আমিনার কোলে মাথা রেখে 

শুয়ে আছে । আমি আমিনাকে গলত সম- 

ঝলাম | 

এ টাইমে আমিনার পেটে বাচ্চা এল 

অওর আমার দিল ভী বিগড়িয়ে গেল। 

বাবুজী, শয়তান আমাকে পাকড়াও কবেছে। 

আমি সোচলাম উ বাচ্চা আমার না 

আছে। আমার শালা এ টাইমে আপনা 

গাওতে চলে গিয়েছে । 

একবোজ সবেরে মেজাজ থোরা খাট্টা 

ছিল বাবুজী। আমিনাকে বহ.ত গালি 

দিলাম। বাবুজী যো কাম আমি কখনো 

খই € 



অবাক্ত 

করিনি হি কাম কবলান, আমিনাকে 

মারলাম” । গল। ধরে এল স্লেমানের, 

একট থেমে সে আবার শুক করল-__ 

"বাবুজী, আমিনা কোন কথা আমাকে 

বলল না, শুধু কাজে যাথার টাইনে বলল, 
তুমি আনাকে গলৎ সমঝলে এহি আমাৰ 

ছখ রইল। কাজে গিয়ে মেজাজ অল্প ঠাণ্ডা 

হলে বন্ধত আফশোষ হ'ল বাবুজী।” 

মনটা ভাল লাগল না, বাড়ী চলে 

আদলাম । মগর বাবুজী আমিন।কে পেলাম 

না উমার মু্দটাকে পেলাম। আনিন। 

আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল বাবুজা। 

বচ্চা ছেলের মত ক।দতে থাকে স্ুলেমান। 

কোভহল চপতে না পেবে জিঞসা করি _ 

“কি হয়েছিল আশিনার ?? 

গলং সনঝেছি, 

তাই সে ছ্ুখ 

“বাবুজী আমি তাকে 

তাকে নই জান।ন। বলেছি, 

সামলাতে না পেরে গলাতে ফান ল।গিয়ে 

লটকে দিল। সবাই তাকে আমার সামনেসে 

, কবর দিতে নিয়ে গেল, আনি ভী গেলাগ, 

মগর বাবুজী অওর বাড়ী ফিরতে পারল।ম 
না। 

আমিনার কবরের পাশে গিয়ে বহুত 

রোযেছিলাম বানুষ্ভী। যখন হস ফিরল 

তখন বহৃত বাত হয়ে গিয়েছে। পাশের 

কবব থেকে সব মুদা যেন আমার দিকে 

লাল আাখমে দেখতে ল।গল। যেন বলতে 

লাগল-_ “বেশবম আদমী জানানাকে ইজ্জত 

বাখতে নেহী জানতে হো, ভাগো, নিক।ল 

যাও হিয়সে।' বানুজী পাশিয়েছিলাম 

গওথান থেকে । রি 

রাস্তায় বাস্তায় ঘ্ববত।ম, মগব বাবুজী 

পেট মানল না। কুছদিন খাদ স্মা 

মন্ন_ীকে খবিদ কলাম, [ভিখ নেঙ্গে কিছু 

পয়সা ছিল। তিন সাল ছিল উয়াবা। 

একদিন সবেরে উধাদেব ঘব থেকে 

নিকলাতে গিয়ে দেখলান মস্সী মরিয়ে 

গিয়েছে আগুন যার পাশে মুন্না গালে 

হাত দিঘে বুল আছে অণব উনার আ খসে 

পানি [িবছে, হা বাবুপ্ী আনা কানছিল। 

আ।মাকে দেখে জডিষে ধরল, বাপুগী আমি 

ভী রোয়েছিলাম, সাখলতে পারিশি। 

বহ.দিন উয়ারা একসাথে খেল দেখিয়েছে । 

মন্রী মারা যাবার পর মুন্না আর খেল 

দেখাত না বাবুজী। যখন জবরদস্তী 

করতাম, ছিপ.টি হিল।তাম তখন ভয়ে ভয়ে 

আমার দিকে দেখত অওুর উয়ার আখসে 
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অব্ণ্ড 

পানি গিবত, উট কানত বাবুজী। ইনন কথা কাউকে বলিনি, আপনাকে 
একদিন বাত ইয়াদ পড়ল আমিনাব ভগলো .লাগে তাই বললাম। দিল অল্প 

হ।ল্বা হল। একটু টুপ করে বলে-_ 

কথা, ইরাদ পড়ল আমিনা মরা যেতে বাঁবুজী, চব আনা পয়সা হোবে? দিন ভর 
আমি কি কবেছিলম, আনার হালত কি কুছ খাইনি। 

»ভহয়েছিল । 
পকেটে একটা টাকা ভিল সেটা 

বাবুজী মননাকে তাই ছ্াড়িঘে দিশয়ছি, স্রলেমানকে দিযে বললাম “স্রলেমান 

যেখানে উবাব ।দল চাব চলে ঘযক। নমগব তোমাৰ যখন দবকাব পডবে চলে আসবে। 

বাবু হখবোড যেখানেই আশি থাকি 

একবার করে আশম্পে একট সোহান খাবে উ আগা বলতে হবে না বাবুজী, 

রতারপব আবাব পদলবে যাবে । খাব, আাপনি মালিক আছেন, আন জকর 

ননন। মনন] অব ২ দটীব *৩ আসব। "অজ লি বাবুজা, নমস্তে | 
ছিল । উবাবা যখন লব গেল দিল 

আমার খরাপ হযে শেল স্্াতামীনল ৮৮ল গেল তব ব্বভাব আলভ 

হাসি সে আব আমাৰ কাছে বেখে 

কেন কাজ কান কখ,ত আনব পিল গেল তিব অবা্ত বাখাব টুকরো অতাত- 
হাগে না। ভিখ নানি আব খাই । শাবজী ট্র্ট যা আনব সভিহ কাদল। 

ল্ুমত| লাভ কঠশ' কন্ু লন্গ ক্ষনতব সধ্াবহ বৰ আবে। কঠিন। নানষেব 

প্রতে)ক যুণের হ।তহাসই প্রমাণ ক'বঘাহে যে মানব আ'নতাৰ মথপদ| বাখিতে জনে ন। 

তাহ কেন যফগেহ মানুষ তব মআদণেব পথে সম্পুণত অভজন কাবতে পাবে নাহ । 

-- হট, জেন, গ্রানল। 

সগ্রাহক -- ৬০৫৯ ভুদেব চগ্্র চগ্র। 
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১৮০) বেণী মাধব বড়ুয়া, শিলং 

ভারতের আধুনিক নিজন্ব নৌ সংস্থা কবে 
ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? এবং ভারতীয় 

বাণিজ্য পোতটির নাম কি? 

উঠ ১৯১৯ খ্বঃ ৫ই এপ্রিগপ বোঙ্ছেতে 

ভারতের আধুনিক নৌ সংস্থা প্রথম প্রতিষ্ঠিত 

হয়। ভারতের প্রথম বাণিজ্য পোতের 

নাম “লয়েলটি” । 

১৮১) শঙ্কর দাসগাঙ্গুলী, ত।মিলনাড়ু 
-- কোথা থেকে এবং কোন সালে 

ভারতে প্রথম সোডা ওয়াটার আমদানী হয়? 

উঃ ১৮১১ খ.ঃ ইংরেজ ট্যালক্ 
কোম্পানীর কল্যাণে লগ্ন থেকে সোডা- 

ওয়াটার প্রথম ভারতে আমদানী হয়। 

তখন প্রতি ডজন সোডার বোতলের দাম 

ছিলে। ১৪ টাক।। 

নং ং ং 

১৮১) নাজিম খাতুন, যশোহর-_ 

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপদ্থীপের 
নাম কি? 

উঠ এশিয়ার পশ্চিম-দক্ষিণে আরবই 

হলো পৃথিবীর সববৃহৎ উপদ্থীপ । 

্ ০ ্ 

১৮৩)- যোগেশ চন্দ্র তালুকদার, কানপুর-_ 

ভারতের লৌহ ও ইম্পাতের কারখান৷ 

কার দ্বারা এবং কবে প্রতিচিত হয়? 
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উঃ ১৯০৬ খ্রীঃ জামসেদজী টাটা ভারতে 

কারখানা সর্বপ্রথম লৌহ ও ইস্পাতের 

স্থাপন করেন । 

১৮৪ ) গীতা রক্ষিত, কলিকাতা-১৭ 
কলকাতার -আকাশবাণী থেকে “মহীষ. গ্রীবীরেন রিল 

মদ্দিনী” গীতি আলেখ্য কবে প্রথম প্রচারিত 
হয়? 

.. উত ১৯৩ সঃ মহাযসঠীতে দমহীহ 
মন্দিনী” কলকাতার আকাশবাণী . থেকে 
প্রথম প্রচারিত, হয়। এর .পর থেকে 
মহালয়ার দিন অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়ে 
আসছে। শুর থেকে আজ পধ্যস্ত এর 
প্রধান পরিচালক ও পাঠক হলেন শ্রদ্ধেয় 

ব্যঙ্গ রচন। 

সাংবাদিক সমীপেষু 

আপনারাই এখন বিশ্বের তথা ভারতের 
তথা বাঙলার সবশক্তির অধীশ্বর। আপ- 

নাদের কলমের একটু খেোঁচায় মানুদা, 
জ্যোতিদা প্রমুখ নেতাদের রাত্রের ঘুম ছুটে 

ঘায়। তাই প্রথমেই জানাই আপনাদের 

সশ্রদ্ধ নমস্কার । 

আপনাদের এ ছোট্র অমূল্য পরিচিতিটার 

সত্যিই তুলনা হয় না। বিখ্যাত নায়িকার 

শোবার ঘরে গিয়ে আপনারা. অনায়াসেই 

৩২৯ 

আপনাদের পেলে তাদের 

জিজ্ঞেস করতে পারেন 

প্রেনিকের গেঞ্সির মাপ কত। 

তার স্বশেষ 

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের নায়কদের সময় হয় না 

তাদের স্ট্রীদের সঙ্গেও দেখা করার, কিন্ত 

আপনাদের জন্যে তাদের সময় সযত্বে 

তোল। থাকে । যেমন মায়াদির জানা না 

থ/কলেও আপন।রা নিশ্চয়ই জানেন মান্দা 

এখন কোথায় আছেন। 

পৌর স্বাস্থা বিশেষজ্ঞরা চায়ের টেবিলে 

মনের জানলা- 



গুলে সব খুলে দেন। তারা আফশোষ 

করেন শ্াশানের শরটেজের জন্য ড্রিকিং 
ওয়াটারের সঙ্গে ইনফেকটিভ হেপাটাইট্রিসের 
বীজাণ, মিশিয়ে পরিবার পরিকল্পনার পাইলট 

ক্কিমট। চালু করতে পারছেন ন| বলে। 

কয়লা কেলেঙ্কারি তদন্তের তধ্ধ রাশিয়া 

গোয়েন্দাসংস্থা কে, জি, বি এজেন্ট এর 

রিপোট আপনাদের কাছে ঠিক সময়েই 
আসে, যাতে লেখা থাকে সরকার দাম 

কমাবার জন্য খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করেননি, 

করেছেন সোসালিজম প্রতিষ্ঠার জন্য। 

অতএব সরকার নিদেষী। 

আপন[দের চারজন প্রতিনিধি টেনে, 
প্লেনে এবং মোটর গাড়ীতে ছ বছরে মোট 

ছাবিবশ হাজার হুশ আটাত্তর কিলোমিট।র 

আ্রমণের পর গত ওরা সেপটেম্বর আপনাদের 

টি-ভি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্য- 
মন্ত্রীকে পেয়ে আপনারা আনন্দিত হয়ে- 

ছিলেন । 

অপূর্ব, এত সুন্দর কল্পনা সত্যই কল্পনাই 

করা যায় না, কবিগুরু বেচে থাকলেও 

নয় । 

আপনাদের চিস্তা ভাবনা সুখ ছঃখ 

সবই সবহারাদের জন্য, শুনলেও বুকটা 

লিপি --১৪-_৫ 

ব্যঙ্গ রচনা 

জুড়িয়ে যায়। 

যাই হোক সবহারা মানেই খাওয়া 
দাওয়ার ঝামেলা, ক্কষি বলুন? সকলটা 

অবশ্য আপনাদের প্রপাদ পেয়ে দিব্যি 

কেটে যায়। আপনাদের প্রসাদ পেয়ে 

জানতে পারি অমুক রাস্তার তম্ক গুদাম 

থেকে এত বস্তা চাল, এত * বস্তা ডাল 

উদ্ধার কর হয়েছে। সত্যিই প্রসাদ পেয়ে 

বুকটা একেবারে জুড়িয়ে যায়। আপনাদের 

পরিশ্রমের তুলন! হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই 

নিজেদের লেখাগুলেো। পড়ার একদম সময় 

পান না। পুরণো লেখাগুলোত নয়ই কি 

বলুন! আমাদের কিন্তু সময় কিছুতেই 

কাটতে চায়না । সেই কারণে মাঝে মাঝে 

আপনাদের প্রতিভা ছুয়ে ছুয়ে দেখি। 

সত্যিই অপৃব আপনাদের খবরের সাম্যবাদী 
নীতি, শুধু বস্তার সখ্য আর রাস্তর নাম 

আলাদ। । 

আমরা বুঝতে পারি বাট হাজার বস্তা 

গুণত আপনাদের যথেই্ পরিশ্রম করতে 

হয়। সেই কারণে সময় পান না গুদামের 

মালিকের নাম জানতে । মলিকের নান 

টম জানা বিরাট ব্যাপার, গোলাগুলিরও 

ভয় আছে, । 

আপনাদের মতন মহান নেতাদের এখার্নে 

৩৩৪ 



ব্যঙ্গ রচনা 

যাওযা উচিত নয । 

আমবা যেতে দিতে পাবি না। 
দাদা, আমাদের সঙ্গে নিন । 

কিছু দিতে হবে না, শুধু 

পাল। করে আমাদের 

আপনাদেব নৈশ ভোজেব টেবিলে । 
কবিষে দেবেন আপনাদেব বন্ধুদেব সঙ্গে। 
আমব। তখন সবাই নিলে শ্লোগান দেব -- 

ভয 

মাঝে 

আপনাব। যেতে চাইলেও 

তাই বলছি 

নেই, 

মাঝে 

নিযে যাবেন প্রাণ্ডে 

আলাপ 

আমি বলব 2__- “সর্বহারা” 

'আপনাবা বলবেন £-- “যুগ যুগ জীয |” 

--অমব চ্যাটাজী 

বাডরকেন্ল। 

খসসপ্প (0 স্প্য 

মাকিণের চিঠি 
ভাই কল্যাণীি, 

আপনি আমাকে এখানকাব কথ। কিছু 

লিখতে বলেছেন । কিন্ত “ঠক' লেখা বলতে 

যা বোঝায ত।তে আন অভ্যস্ত নই, আব 

সুস্থমতো লিখতে বসাব অবসবও নেই 

আপাতত” তবু এখানকার জীবনযাত্রা সন্ব-্ধ 
কিছু জানাতে পাবি, অন্তত, আমাৰ যেনন 

অভিচ্ছতা হযেছে । 

এখানে এসেই প্রথম যে “বৈলক্ষণ্য" আম।ব 

চোখে শডেছে তা হল এদেব সাথে আমা- 
দের দৃিতঙ্গীব পার্থক্য।  বহিজীবনেব 
পার্থক্যের কথাই ধবা যাকৃ। অর্থ (01171) 

হল এই সমাজেব মেবদণ্ড। “ডলাব 

এখানে এক মুহুন্তও চলা যায না। 

টাকা হান ততকণ সব ঠিক চলবে। 

যখন টাকা থাকবে না তখন একেবাবে 

অসহায। বলতে পাবেন, এ তো প্রথিবীব 

সবত্র। কিন্ত তবু যেন একটু পার্থক্য আছে 
এখনও এ ব্যাপাবে পুবেব সাথে পশ্চিনী 

সভাতাব । 

ছাডা 

যতক্ষণ 

কিন্তু 

এই সমাঙছেব আব একটা দিক এদেশে 

প দেওযাব স'থে সাথহই নভবে পড়ে 

ত। হ'ল “গতি'। অদ্ভুত এদেব কমক্ষমতা । 

এবা সমযেব সাথে পাল্লা দিযে ছুটে চলেছে। 

ঠিকমত কাজ কবতে পারলে এদেশে যথার্থ 



মাক্চিণের চিত 

মূল্যায়ন হয়। গুণের কদর ঠিকই আছে। 
আর আছে উচু মানের জীবনযাত্রার বিভিন্ন 
উপকবণ ৷ |] 

মান্তষের আরামের জন্য, আনন্দের জন্য 

সবিধার জক্তন্য এরা কত কী যে করে 

ফেলেছে তাব ইয়ত্তা নেই, সত্ি করেই 

অবাক হয়ে যাই দেখতে দেখতে । অবশ্য 

এই কমক্ষমতাব সঙ্গে আধিক আকর্ণটা 

জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গীভাবে । যতক্ষন কাজ 

করবে ততক্ষণ পয়সা পাবে । সাথে পাবে 

জীবনের সব রকম আনন্দ । জীবনকে নান।- 

ভাবে উপভোগ কবতে পারবে । 

কিন্ত যখন অক্ষম হয়ে পড়বে, শাবীবিক 

ব্যর্থতাব সাথে সাথে চারিদিক থেকে ব্যর্থতা 

আপবে, তখন বাচতে হবে লোকের ককণার 

ওপরে আব সবকাবের সাহায্যের ওপবে। 

তাই এ দেশেব বুড়ো” মান্তষদের সত্যি 

খুব কষ্ট। হয়তে। এদের চোখে এবকমটাই 

স্বাভাবিক । তবে মনে হয় এ নিয়ামের 

ব্যতিক্রমও আছে, যদিও এখনও দেখতে 

পাইনি । 

এদের আরও কতকগুলো গুণ খুব 

সহজেই মুগ্ধ করে আমাদের। তাহলো 
এদের ভদ্রতাবোধ, সৌজন্যবোধ, এদের 

-২০ মিনিট পরবে আসার 

কথাবার্তায়, ব্যবহারে অন্ত্রতঃ বাইরের. দিক 
থেকে একটা মিষ্টি স্পর্শ । 

পরিচ্ছন্নতা বোধ দেখলে অবাক হই। 

আর একটা গুণ,.যা শ্লবসময়েই চোখে পড়ে, 
তা হল এদের 70150009915, কেউ ন্বাত 

৮টায় বাড়ীতে আসবে বললে- যদি তার 

সম্ভবনা থাকে 

তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 0150155 মারফত জানিয়ে 

দেবে দেরী হার সম্ভাবনাটুকু। বান 
আসতে দেবী হলে সত্যি সত্যি বুঝতে হবে 
ঘড়ি 2850 চলছে । ঘড়ির কাটা মিলিয়ে 

এদের প্রতিটি কাজ। - 

অবশ্য প্রতি পদক্ষেপে এই তাল মিলিয়ে 

চলতে গিয়ে আনমাব মাঝে মাঝে যা মনে হয, 

এখানকাব জীবনযাত্র।য় যান্ত্িকতাব স্প্র্শ। 

মনুষকে যন্ত্রের মতো একভাবে চলতে হয়। 
আমি মাঝে মাঝে হাশিয়ে উঠ, একঘেয়ে 

মনে হয়। 

অবশ্য এই মাজে আমি একে নতুন, 
তাই বিদেশী । হয়তো আমার যা অভিজ্ঞতা 

হযেছে এই তিন মাসে তা সম্পুর্ণ সত্যি 
নয়। হয়তো একচোখো ধারণা । জীনিন। 

কবে এখানকার সমাজকে আরও সম্প্পভাবে 

বুঝতে পারব । তখন হয়তো আরও স্ুন্দব 

ভাবে জারও সম্পূর্দভাবে আমেরিকার জীবন- 



মাঞ্িণের চিঠি 

যাত্রাকে ' সভ্যতাকে, 

কাছে তুলে ধরতে পারব।, 

অনেক কথা লিখলাম যা 

জানি না আপনার কেমন 
মনে হল। 

লাগবে । য।ক। 

সাংস্কতিকে আপনাদের আজকের মতো আপনাকে আমার আন্তরিক. 
প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। 

ইতি-_- রত্বা দে 

৭৩৫৩ 

ডাকমাশুল বৃদ্ধি 

“১৯৭৪ -.এর এপ্রিল থেকে ডাক মাশুল 

বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোষ কার্ড ১৫ পঃ আন্তপ্র্ণা- 

দেশিক পত্র ২০ পঃ, খাম ২৫ পঃ,. রেজিস্রী 
১ টাকা ২৫ পঃ এবং 4৯. 1). ১৫.পঃ। 

মিতা ভাইবোনেদের অনুরোধ করা যাচ্ছে 

যে সঙ্ঘ থেকে চিঠির উত্তর পেতে হলে 

উপযুক্ত ডাক টিকিট বা. এ মুলো খাম, কাড 

ইত্যাদি ঠিকান। লিখে যেন পাঠান, নচেৎ 

উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। 

কোন বেয়ারিং চিঠি সজ্ঘ গ্রহণ করবে 

সুতরাং উপযুক্ত ডাক টিকিট মেরে 
যেন পল্রাদি পাঠানো ভয় । 

না। 

যাদের চাদা পরিশোধ করা আছে ভাদের .. 
প্রত্যেককে লিপিমিতা যথাসময়ে “ পাঠানো 
হয়ে থাকে । . ডাকে দেবার পুরে তালিকা 

মিলিয়ে নাম ঠিকানা পরীক্ষা করা হয়। 

যদি কেউ সাধারণ ডাকে পত্রিকা না 

পান তবে তিনি যেন রেজিস্ী ডর্ি্ষ পাঠানোর 

জন্যে ১টা ৩০ পয়সার ডাকটিকিট অথবা 
এ টাকা 'মুদ্রানান্া যোগে পাঠান । নি 

চিঠিতে বা মুদ্রানামার কুপনে পুরাতন 
ফিতার যেন তাদের নামেক্ল- পাশে সদস্য 

সংখ্যার অবশ্য ভল্লেখ করেন । নচেৎ সংঘের 

পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ কর।র অসুবিধে 
হবে। | 

' " বাংলাদেশের ডাকটিকিট এখন থেকে 

গ্রহণ করা হবে। ৬ 

এখন থেকে টাদার রপিদ লিপিমিতার 

মধ্যে পাঠানো হবে । 



বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ 
বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী তুমি 

বিশ্ব বরেণ্য €হ বিজ্ঞানী ধন্য, 

যুগজয়ী সত্যেন্দ্রনাথ ! 

কালের হাওয়।য় মিলালো যে হায় 

তব শুন্য স্থানে আর মেলা দায়, 

তোমা সম জ্ঞানী মিলিবে কি আজ! 

মিলিবে না অচিরাৎ। 

যে যায়* সে যায় ফিরে নাহি চায় 

যথা তার স্থান আপন আবাসে, 

শুধু স্মতি ভাসে-_ 

চক্রাকারে ঘোরে সন্ধ্যা নেমে আসে 

পথ পরিক্রময় জ্বালা আবার সেই প্রভাত। 

বিজ্ঞানে তোমার সীমাহীন দান 

“বন্ত্র-মাইন ষ্টাইন” থিয়েরী প্রমান, 

-__ বি ৩৩৮২ শান্তনু কুমার চৌধুরী । 

আজও করে গান কাদে বিশ্ব-প্রাণ 

চায় তব সাক্ষাৎ । 

নহ শুধু তুমি ভারতী তনয় 

তুমি জ্ঞানে গুণে করি বিশ্বজয় 

করেছ বিশ্বমাৎ। 

তুমি শিল্পী ওগো! তুমি সাহিত্যিক 
বাণী দেউলের পুরোধা খত্বিক; 

হে বিশিষ্ট জ্ঞানী তুমি বিজ্ঞানী 

মহাসাধক সত্োন্দ্রনাথ ! 

প্রয়াণে তোমার জানাই প্রণতি 

পদান্থজে শির করি নতি। 
ঢালি আবি বারি 

বেদনার অশ্রপাত । 

একতা র। 

নিঠর আগুনে তিলে তিলে পুড়ে 
দীপ দিয়ে যায় আলো 

ধুপের মতন নিজেরে বিলায়ে 

সবারে বেসেছি ভালো । 

ছায়া সহ তরু মায় ভর! তীরে 

ডাকে মোরে দিবা যামি 

অকুল সাগরে হাল ভাঙ্গা! আর 

_- ৭২২৯ যুথিক। ব্যানাজা 

পাল ছেড়া তরী আমি । 

তবু আমি হাসি, শুধু ভালবাপি 

অশ্রু নদীর ঘাটে । 
এক তার শুধু বাজে একা এক! 

জীবনের ভাঙ্গা হাটে । 
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এক ফেশেটা অপখি জল 

_ ৭২৯৫ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় । 

বন্ধু আমায় বাধলে যে ডোরে 
ক্ষণিকের আলাপনে, 
সারাট। জনম সে স্মৃতি আমারে 

দেবে স্থুখ ক্ষণে ক্ষণে । 

»পৃথিবীর এই রঙ্গশালায় 
আমরা যে অভিনেতা 

নানা বপে সাজি নানান পালায় 

সাজান যে সে বিধাতা। 

পথিকে পথিকে হয পথে দেখা 

সামান্য ০প পবিচয় 

1 জলের বুকেই জলেব সে বেখা 
ক্ষণিকে নিলায়ে যায়। 

তবু তার মাঝে তোমাদেব কাছে 

যা পেয়েছি উপহার 

লেই ভালবাস। হৃপদয়েব মাঝে 

» ফুল হবে বাবে বাব। 

অট্ন। আমাবে আপন।ব করে 

নিয়েছ যে কাছে ডেকে 

নিঃস্ব এ জন তাই উঠি ভরে 

তোমাদের প্রেম মেখে । 

অবশেষে তাই বিদায় জানাই 

দিয়ে মোর সম্বল 
তোমাদের তরে দিনু আমি ভাই 

এক ফোটা আখি জল । 

লিপি --১৪--৫ 

স্মাতিটুকু থাক 

__ বি ৫৬৮৪ জীবন ভত্র। 

কেন্উ ভাবে, কেউ ভাবে নাক, 
অতীত দিনের স্মতি। 
কেউ কাদে, কেউ কাদে নাক 
ছেড়েছে তাদের সাধী। 
কেউ নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি, 
কাটায় তাব ছুঃখের ব।তি। 
কেউ খোজে, কেউ খোজে নাক, 
অতীত দিনেব স্মৃতি । 
কেউ নিত্য ন্ততন মালা গাথে 
পুর।নণকে ফেলে পে, 

কেউ বা. তাবে জড়িয়ে রাখে, 
আপন ক সাথে। 

আমরা সবাই গ।ন গেয়ে যাই, 
ছুচখ নেইক, পাই কিনা পাই, 

কাটবে মে।দেব হ5খেব বাতি 

লা পাওয়ার সাথে। 

থাকবে নাক ছুখ মোদেব 
স্মৃতির ঝলে হাতে। 
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গ্রাম বাংলার কাব্য 

-_ বি ৬৬৪৫ অসিত বরণ হাজরা ৷ 

শহরের পাশে পাঁড়া-গা রয়েছে দ্য়োরাণী হয়ে সম্রাটের, 

আমি গেঁয়ো-ভূত দেনা পাওনার হিসেব খতিয়ে টানছি জের ! 
আমার মাটিতে ফসল কফলিয়ে প্রয়োজনে পাই ছ-কড়া দাম, 
শহরের পার ন-কড়ায় কিনে মাঠে নয়-ছয় করে এলাম। 

কাদ! ভেঙ্গে আমি পা পিছলে পড়ে হযে আছি ঘায়েল, 
পথ খুড়ে খুড়ে প্রস্ততি চলে ওখানে চলবে পাতাল রেল! 

শহরেব গাড়ি আগাড়ি যাযেগ! প্রামের পা-গাড়ি পেছনে থাক, 

ইথাবে বেতারে নিউজ পেপাবে শ্রামেব দরদে বাজেরে ঢাক । 

টাক] নিয়ে সিকি দিয়েছে শহব, ফুলে ফেপে তাই উঠেছে সে 

পাকিয়ে আমায় কাচা মালগুলে। মুন।ফাব মজা লুটেছে সে 
আমার ভিতে-ই দাড়িয়ে আমাকে দাবিয়ে - দমিয়ে রাখতে চায়, 
মাকালী সেজে সে লুটছে প্রণামী হায়রে । আমাকে শিব সাজায়। 
সম্দ্র থেকে স্ূর্ধ যা. শোষে কৃত্জ্ভ্রতায় ফেরায় তা-ই 

অথচ তুমি যা নেবে তা দেবে না--এট।তো৷ দেখছি বডে! বালাই! 
তা যদি না দাও স্ষ সেজো না দহন দ।পট দেখিও না, 
তা যদি না দাও আমার গোলাব সীম।নায় তুমি এগিওনা । 

প্রাসাদের ছাদে টবে ফোটে ফুল, বন্ধু! তা দেশে জুড়োয় চোখ, 
ধন, গম” পাট সেখানে ফলিযে তারপর তুমি দেখিও রোখ ! 
নইলে তোমার বিকদ্ধে আমি তুলবোই জেনো ঠিক জেহখদ, 

তুমি যার নান দিয়েছো হিংসা বলেছো বিবাদ বিস-বাদ। 
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নবম বাধিক 
মিতা সম্মেলন 

বিশ্বমিতালি সংঘের একটা স্মরণীয় দিন 
৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩৮০, ইংরেজী ১৬ই 

ডিসেম্বর ১৯৭৩ । মাইকেল মধুন্দন দত্তের 
পুণ্য স্মতি বিজড়িত উত্তরপাড়া জয়কুষণ 
সাধারণ পাঠাগারের দ্বিতল কক্ষে অনুষ্ঠিত 
হলো সংঘের নবম বাধিক মিতা সমমেলন। 

দূব দূরান্ত থেকে বেশ কয়েকজন মিতা 
এবং কিছু অতিথির উপস্থিতি শুধুবাত্র 
সমমেলনের সৌষ্টবই বাড়ায়নি, এই সঙ্গে 

দিন যাপনের দুধিসহ গ্লানির মধ্যে প্রমাণ 

করলো-_ জীবন য।পনের জন অন্ন বন্ধেব 

প্রয়েজন আছে কিন্তু বাচার জনা সেটুকুই 

সব নয়, মানুষকে বাচতে হয় মহৎ ভাবনার 

ও স্ুসঙ্গের মধ্যে 

সম্মেলনে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলো, 
অবশ্য প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে নয়। 

সভাবৃন্দ স্বতঃফত ভাব বিশিময়ের মাধামে 

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট রচনা করেছিলেন । 

একে একে ছুই, এবং ছুই থেকে তিন বহর 

মধ্যে. মিলে মিশে গিয়েছিলেন। স্থুতরাং 

সভাপতি কিম্বা সভানেত্রী বলে কাউকে 

চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়নি। তাই 

'পাপ্যাযু। 

“আমরা সবাই রাজা”__ এই ভাবটি অন্ু- 
নেব শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো! । 

দপুর একটা থেকে শুক হয়েছিলো ভাৰ 
বিনিময়ের নিটোস মধুর পরিবেশ । সমমে- 

লনের সীমা নিন্ধারিত ছিলো রত আটটা 

অবধি, যদিও সে সীমাও ২ অতিক্রান্ত 
হয়েছিলো যাছকরের সনমোহনী শক্তিতে । 

রবীগ্ সঙ্গীত 

করেন 

শেষ 

“সবারে করি আহবান” 

পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সুচনা 

অচ্চনা চেধধুরী। তবলায় শুক থেকে 

অবধি সহযোগিতা করলেন অভিজিৎ চট্রো- 

গানের পর শুক হলো সনমে- 

লনে উপস্থিত সন্য ও সভ্যাবুন্দের ব্যক্তিগত 

পারচয় দ।ন। 

অনুষ্টানে পবিবেশন করা হলো অনেক 

কিছুই । আলাপ আলোচনা তো ছিলোই, 

এই সঙ্গে আবন্তি, গান, বাজনা, হাস্য- 

কৌতুক এবং যাছুবিদ্যা প্রদশনীও অনুষ্ঠানকে 

বেশ জমজমাট করে তুলেছিলো । মি্তাদের 

বাক্তিগত সংগ্রহের প্রদশ নীও কম আকধণের 

নয়। 



নবম-ণধির হত শ্লন 

ন।না আকর্ণের মতখ্যে ছিলো -__. 

গুরুদাস কুমারের আমেরিকা 

রঙিন ফটোগ্রাফ, সুব্রত ঘোষএর ডাক- 

টিকিট ও ফটোগ্রাফীর দৃশ্য এ্যালবাম, 
এনেছিলেন তার হাতে তৈরী বনু রকমের 

গ্রীটিংস কার্ড এবং প্রদীপ সরকার এনে- 

ছিলেন তার হাতে তৈরী কিছু জিনিসের 

নমুনা । প্রসঙ্গত; বলি-- ডাঃ গুকদাস 
কুমান্স নিজের আকা একটি রঙিন ছবি 

এনেছিলেন। সেটি তিনি ভালোবাসার 

স্বীকৃতি হিসেবে সংঘকে দান করে গেছেন । 

অনুষ্ঠানে নানা সময়ে নানা রকমের 

গানে অংশ নিয়েছেন_- কাশীনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, গোপা মুখো- 

পাধ্যায়, বীন। রায়, মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায় 

অচ্না চৌধুরী, জয়ন্ত নাগ, দীপক পোদ্দার । 
গীটার বাজিয়ে শোনালেন ডাঃ তিমির 

বরণ ভট্টাচাধ । 

ডাঃ 

গ্দেকে আনা 

যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন-_- বিজন ভট্রাচার্য ও 

তার সম্প্রদায়। হাস্য কৌতুকে-- দীপক 

পোদ্দার ও অজয় হালদার । এরই নাবঝে 

একসময় সংঘের প্রতিঠাতা শ্রাবরেন্্র সুন্দর 
চট্টোপাধ্যায় উত্তর পাড়া ও জয়কষ্ণ 

সাধারণ পাঠাগার সম্বন্ধে এক নাতিদী'থ 

ভাষণ দান করেন এবং নিজের ছল্সনামের 

রহস্য উন্মোচন করেন । 

চা পান ও জলযোগের জন্য কিছুটা 
সময় অনুষ্ঠান বন্ধ ছিলো, আর ছিলো 
উপস্থিত মিতা ভাই বোন ও অতিথিদের 

ছবি তোলার সময়। ছবিগুলি লিপিমিতাৰ 

আগামী নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 

করা হবে। 

শেষ অনুষ্ঠান হিসেবে জ্ানেজ্জনাথ 

রায়ের যাছবিদ্াা প্রদর্শন উপম্থিত মিতা 

ও অতিথির যথেষ্ট প্রশংসা পায়। কয়েকটি 

খেলা খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিলো । 

সবার শেষে ধনাবাদের পাল।। জয়কৃষ 

সাধারণ পাঠাগারের কতৃ পক্ষ__ যাদের অকুগ্ঠ 
সহযোগিতা না পেলে এ সমমেলনের 

আয়োজন হয়তো সম্ভব হতোনা-__ তাদের 

এবং উপস্থিত অতিথিবন্দ ও আমাদের 

দূর ও কাছের মিতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে 
অনুষ্ঠানের যখনিকা টানা হয়। অনুষ্ঠানটি 
অত্যন্ত যত্ব নিয়ে পরিচালনা করেন আমাদের 

মিতা সমীর দে। 

অনুষানের আফোজনে দোষ ক্রুটী নিশ্চয়ই 
থেকেছে । কিন্তু সমমেলনের সাফল্যের কথা 

মনে করে তুচ্ছতাকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা 

চলে। 

্রশোভেন বন্দোপাধ্যায় 

সম্পাদক 

নবম বাধিক মিতা সম্মেলনে । 
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মিতা ভাইবোনদের অনেকে 

জানেন, বাংলাদেশ এর দক্ষিণ প্রান্তে 

অবস্থিত আমাদের এ দ্বীপ হাতিয়া প্রায় 

সময়ই ঘৃণিঝড়, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
ছর্যোগের শিকার হয়। এ দ্বীপবাসীরা 

জল্মলগ্র থেকে শুক করে মেঘনা ও বঙ্গপো- 

সাগর এর উত্তাল তরঙ্গষমালার সাথে আমরণ 

লড়াই কবে বাচে। 

হয়তো 

ইতিহাসে নজীব বিহীন বিগত ১৯৭০ ইং 

সনের ১২ই নভেম্বরের কালরাত্রির মহা- 

প্রলয়ংকরী ঘৃণিঝড় ও মহাপ্রাবনের ছোবলে 
আত্মীয়সজ্রন হারা বাথতুর জনগণ যখন 
শোক ছুঃখ ভুলে আবাব স্থাভাবিক জীবন- 
যাত্রা শুর করছিল ঠিক তখন ১৯৭১ ইং 

মাচ! মাসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম গুক 

হয়। 

পাকিস্তানী সামবিক বাহিনীর হামলা 

আমাদের এখানে জুলাই মানে ঘটে। 

বিগত জলোচ্ছ।সের পর যে সমস্ত মিলিটারী 

এখানে রিলিফ কার্য তদারক কবছিল, 

তাদের অনেকেই এবার এসে লুঠতরাজে 

৭০১২ সচ্চিদালন্দ দাস চৌধুরী 

“হাতিয়া? 

(বাংলাদেশ ) 

উক্কানী দিয়ে ঘববাড়ীতে আগুন লাগাতে 
থাণ্ক। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আসার 

খবর পেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা 

প্রাপভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে দূর দুরান্তে গ্রামে 

পলায়ন করেছিল । 

ওদিকে ইয়াহিয়। খানের কুকুর বাহিনী 

কেবল 'ধোজ কবতে থাকে__ “ইন্দিরা গান্ধী 

কা বচ্চা কাহা শিলেগা? ইন্দুর কাহা 

হায়? হিন্নুদেরকে ইন্দিরা গান্ধীর বচ্চা 
আর ইদুর বলা এই ছিল তাদের 

সম্বোধন । 

আমাদেব এখানকার অধিকাংশ জন- 

সাধারণ অশিক্ষিত । তাই পাকিস্তানী 

সৈনারা সাম্প্রদায়িক বিষবাম্প ছড়াতে কিছুটা 

সক্ষম হয়েছিল । সেই জন্যই এক আ্েনীর 

বাঙালী ম.সলমান হিন্দুদিগের বাসা, বাড়ীঘর 

এমনভাবে লুন করে যে, ঘরের দরজা 

জানালাগুলিও বাদ যায় নি। 

হিন্দু - মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি তথা 

একতায় ফাটল ধরিয়ে সাধীনতা সংগ্রানকে 
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হিন্ব,-মূসলমানের সম্মিলিত শক্তি তথা 

একতায় ফাটল ধরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে 

দমন করার হীন যড়যন্ত্র ওরা প্রথম ' দিকে 

বুঝে উঠতে পাবেনি। 

পবে যখন দেখা গেল, বর্বর ছেনাবাহিনী 

হাতিয। ত্যাগের সময় পর পর কষেকট 

মুসলমান বাড়ীতে হানা দিয়ে জোবপুবক 

নাবীদেব উপর পাশবিক অত্যচাব চালিয়েছে, 

তখন সদ্য জাগ্রত সাম্প্রদায়িকতা বাদীবা 

তন্তত; কিছুট। হৃদয়ঙ্গম কবতে সক্ষম হযেছিল 

যে, “রোগীর ফোড়। হয়েছে কোথায় আব 

অপারেশন হচ্ছে কোথায়।” 

অবশা জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলামী 

ও মুসলিম লীগেব সমর্থনকারী এ ধখশের 

প।/শবিক অত।[চারেব বিন্দমাত্র সমালোচনা 

কবেন নাই। তাদেব মতে ম.সলম।নেরা সব 

এক । 

সধীনতা সংগ্রমেব অবসানের পর যখন 

শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হলো, তখন 

দেখা গেছে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন 

লোকের মল্লিন বদন, আব কিছু কিছু 

লুঠেবা মিছিলের অগ্রভাগে থেকে তারপুবে 
চীৎকার করছে-_ “জেলেব তালা ভেঙ্গেছি 

শেখ মুজিবকে এনেছি' ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আসলে যে তার ঘরের তাল ভেঙ্গে 

৪৩ 

লুঠতরাজ করেছে এ কথার বিচার কে 
করে? এই সমস্ত লুঠকারীদের কারো 
ছেলে, কারো ভাতিজা, কারো মামা, কারো 

ভাগিনা, কারো ভাই এমনি আত্মীয়র! 

মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়ে সংগ্রাম 
করেছে ; তাই এত লুঠপাঠ করার পর ও কোন 

প্রকাব শাস্তি ভোগ বিধি তাদের কপালে 

লিখেন নি। 

যা হোক্, বাংলাদেশ স্ধীন হবার পব 
১৩৭৯ বাং সব্বপ্রথম শারদীয়া ভর্গা পুজার 
আনন্দের সময় হিন্দ জন্প্রদায়ের উপর 

যে ছঃখের কালো ছায়া নেমে আছে সে 

সঙ্ধন্ধে হয়তো অনেক মিতা - ভাইবে!ন 

অবগত, আছেন। 

ঢাকা, চট্টগ্রাম তংসহ অন্য'না শহরাঞ্চল 

এবং কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলে সন্ধা আরতি, 

অনুষ্ঠানের সনয় আকস্মিকভাবে প্রতিমা 
ধ্বংসের অভিষানের সাথে সাথে নারী 

অপহরণের যে নিষ্ঠুর লালা অনুষ্ঠিত হয়, 

তাৰ খবৰ আমবা জানতে পারি মহানবমীব 

দিন সন্ধ্যার সসয়। 

সাথে সাথে আমাদেব এখানকার পুজ।র 

সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করা হয় এবং 

পরদিন বিজয়া দশমী পুজার পর পরই 

সশস্ত., পুজিশ পাহারায় সসম্মানে । প্রতিমা 
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বিসজনের কাজ সমাপ্ত করে হৃর্গোৎসবের 
ইতি টানা হয়। 

তাই এবার বাংলাদেশের দ্বিতীয় 
হর্গোৎসপব আমানের এখানে অনুষ্ঠিত হয় 

অনাড়ন্বর ভাবে । আগে থেকেই পুজা 

আসছে পুজা আসছে বলে যে আনন 

অনুকূৃত হতো-_ তার জেশমাত্র ছিল না। 

প্জার তিন দিন যাতে কবে মূ,সলমান 

সম্প্রদায়েব নামাজের ব্যাঘাত না ঘটে, সে 

দিকে লক্ষ্য রেখে অতি সন্ভপণণ পুজার 
কাধ চালিয়ে যাওয়া হয। বিশেষ কোন 

কণ্মন্চী করা সম্ভব হয় নি। ভোর রাতে 

কোন বাদ্য ঘণ্টা বাজানো হয়নি। প.জা 

ছলাক।লীন দুপুর ১টাব সময় এন শুক্রবার 
বেলা ১২টান্প সনয় আঘান ধ্বনির সাথে 

সাথে নামাজ শেষ না হওয়া পধন্ত ঢাক- 

ঢোল বাজানো বন্ধ থাকে। 

প্রতিদিন সন্ধ্যায় নামাজকালীন 

বাত্রিতে তাবাবী নামাজ শেষ 

এ ছাড়! 

সময় এবং 

ব্যখা হলে মায়ের হাতেব স্পশণ। 

কেমন করে তাকে সয়ে নিয়েই আনন্দে উত্তীর্ন হতে হয়। 

তারপবে আত্মাতে তিনটি ধাপ আছে। 

পুলকানন্দ। 

প্রথমে সহ্য করা, 

শেষ হওয়া নাগাদ আচুমানিক রাত দশটা! 
পর্ধস্ত আরতি অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে দশটার 
পর. কিছু সময় আরতি চালিয়ে এবং 
বিজয়া দশমীর দিন পুজা শেষে প্রতিমা 

বিসর্জনের মাঝে এবারকার পুজার ইতি 
টানা হয। 

এতদসতেও আমরা আনন্দিত যে, 
আমাদেব এখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা 
ঘটেনি । 

কথা কথা অনেক দৃবে এসে 

গেলাম। আজ আব বেশী কিছু লিখছি 

না, জাশ।করি “লিপিমিতা" পত্রিকার মাধ্যমে 

আবাব দেখা হবে। মিতা ভাইবোনদের 

যে যেখানে থাকুন না কেন, সবাইকে 

আর একবাৰ প্রীতি জানিষে এখানে শেষ 

কবছি। 

হস টে সপ 

তিনি এবপ স্প্শ দিয়ে শেখান যে 

তার এই শিক্ষার 

সমতা লাভ, শেষে 

-- শ্রীঅরবিন্দ 
সংগ্রাহক +_ বি ৬৬০৫ আশিস কুমার সরকার । 

৩৪১ 
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শাব্বাবলীর বাংলা পরিভাষ। 

৭১৬৫ শ্ত্রীঅশেক কুম।র মুখাজ। 
( পুব প্রকাশিতেব পর ) 

[006021107-- ওঠানামা 

[1010-- তরল ও বায়ব 

চ 10155021506 প্রতি প্রভ। 

[10/০69০6৮-- প্রতিপ্রভ 

ঢ০০5-- ন।ভি 

7০£-_ কুয়াশ। 

5০010-_- ভাজ 

010. 17701217191) বলিত পরত 

7০11০-- পত্র।ংক 

[70181206212 107098512010-- মহাবিবব 

৮০:০০ বল 

191০9৫ 12901-- বাধ্যতামূলক শ্রনদান 

015 ০105215 - স্বত্ব রহিত করণ 

7075 ০9150 - পুরোভুমি 
075 510015 - বাজেয়াপ্ত করণ 

7012 12091 - কম্মনায়ক 

[7016 1021 17590000001 - অধিনায়ক যন্ত্রশিক্ষক 

7015507 - বনকর্মী 

[701556 03898:0. - বনরক্ষী 

601556 [90551 " বনরক্ষক 

৩৪৭ 

0107) - আকার 

6010791] - বিধিবৎ 

10700591)05 - শিষ্টাচাব 

£0177)9 [30015 [769809912 - ফর্ম পুস্তক 

প্রেষকর 

10107270010 1 1031) - ফম। পুস্তক 

মসীকার 
01706 (50170161 " ফমা বাহক 

1017772 ৬৬/৪.51)6 - ফম। ধাবক 

%01120]9 - সুত্র 

£010510095 - আকম্মিক 

018 - বিচার।লয় 

91810 - অশ্ষিম 

£01/810 ০০1708০6 - অগ্রিম চুক্তি 

19591] - জীব।শ্ম 

1959111260 - শিলী'ভুত 

00010০01020 - স্থায়ী খন 

£900101) - ভগ্মাতক 

22236 0810 - হিমাংক 

7০০ ৮/]] * ইচ্ছা স্বাতন্ত 
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25626 - ভাড়া 01091776168] « প্রধান, মৌলিক 
85০8০7 - ঘর্ষণ 0900 00170782705 - সম্ভাব্য ব্যয় তহবিল £076 50891 " ফলশর্করা 0014 [১০51017 - ভবিষ্যনিধি 
72৪] - ইন্ধন 2810 5:71005 - খণ পরিশোধ তহবিল 
0107721701 - আলম্ব [072০6 - চুলী 
[01 09901 - পৃপিমা 

101100101) - বৃত্তি 

02106101) - অপেক্ষক 

[01105 - ছত্রাক 

5187) - মূলকাকাৰ 

85101) - গলন । 

বাংলাভাষায় শবীরচচ্চণর একমাত্র দীর্ঘস্থাধী ও তথ্যসমদ্ধ দ্বিমাসিক 

নির্মাল্য যোগ ও ব্যায়াম পন্তরিক! 
(১৮ বছব চলছে) 

প্রতি সংখ্যা ৭৫ পযসা, বাষ্ধিক (সডাক) ৪ টাক। 
সম্পাদক-__ শ্রন্থুনীল কুমাৰ পাত্র 

বালিচক যোগ-ব্যায়াম মদ্দিব 

পোঃ- খাসমহল বালিচক, হাওডা । 

তেত্রিশ কোটি দেবতার পুজা সনাতন ধম নহে। সে একটা লৌকিক 
অপকৃষ্ট ধম | হিন্দু ধম জ্ঞানাত্বক, কমাত্মক নহে। সেই জ্ঞান ছুই প্রকার। 

খহিবিষয়ক ও অন্তবিষয়ক। 
_ বঙ্কিমচন্দ্র । 

সংগ্রাহক -- ৭০৯৭ বিশ্বনাথ দণ্ত। 

নিউ ০ 

৩৪৩ 



বৈশাখ জ্যেষ্ঠ ১৩৮* সংখ্যা থেকে চতুর্থ 
বাধিক ধাধা প্রতিযোগিতায় চারটি পুরস্কার 
আছে। বিস্তারিত বিবরণ লিপিমিতার ১৭/২ 
সংখ্যায় দেখুন । - 

নিয়লিখিত ধাধাগুলির উত্তর ২০শে 
বৈশাখ ১৩৮১ এর মধ্যে সজ্বের কাধালয়ে 
পৌছান চাই। 

এই সঙ্গে উত্তরসহ মৌলিক ধণাধা পাঠাতে 
অনুরোধ জ্ঞানাচ্ছি । 

£ নতুন ধাধা £ 

২১) তিনে মিলে গানে পাই 
শেষটাতে চাই, 
লেজ বাতে ন কাটা 
নিষেধ আছে ভাই। 

বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক | 

৩৪৪ 

২২) হাত নেই পা নেই 

২৩) 

তবু নড়ি চড়ি 
দিন রাত্র ভালমন্দ 
বসে বিচার করি 

উকিল মোক্তারের ন।ই 
বিচার সময় 

সব সময় দিয়া থাকি 

বিচারের রায়। 

৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রবস্তী ॥ 

এমন কি জীব ভাই আছে ছুনিয়ায় 
খেদালে (তাড়ালে) সে যায়না, 

লাখেদালে যায় 

হাত নাই পা নাই নাই তার 

মাথ। 

মুখেতে সকল কম একি আজব 
কথ? । 

৭৩৬৮ অল্লামা আকবর চৌধুরী 



মজার ধাধা 

২৪) দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ, পাঁচটি উত্তব দিয়েছেন _ 
মাছের মাথা খেঞ 

গ্রথম ত-পদ আব।ব পাবে, ৭৫৫০ কমল দাসথপ্তত। ৭১৯২ তপন 

শিঞফ্পুবে যে€। মুখাজী, ৬৯১৮ বাজেশ চাটাজী, বি ৫৭৬০ 

জানেন্দ্ বায, বি ৬৫২১ বীনা রায়, 

বি ৫৭৬০ গুানেন্দ নাথ বাধ। ৭১১৯ যগ্সিক। ব্যানাজ্ী। 

২৫) শিবচ্ছেদ কবলে মোবে শক্তিনান তই, চাবটি ৯৭প দিযেছেন-- 

পেটট নোব কাটলে পরবে মানব হে 
্ী ৭45 প্রদাপ সাহা, ৭৪১৮১ গোপাল 

তিন বর্ণেব পরিচথটি ললে দাও ন। ভাই, সাহা, ১৮৯ অমিতাভ নাগ, বি ৬২৩৩ 
আপশী ৬খ 

পন আমার ভীবন ছিল, এখন আনি 8 

৬ নাহ । নিন ৯৭প দিযেছেন_- 

সিডি উরে পু ৬৬৮৯ শ্লীপ্রয মহিগ্ত। ৭৯১৩ মালা 

রঃ হ বয়, ৭*+১ গ্রাণতি গোন্ব।নী। 

ধ ধার উতর 
দুটি উন্ভন 1দয়েছেন__ 

লিশিনিত।ব ১১শ পা সখ সখদাথ 

গককাশিত বপাঙ্চলব তওবু এপাশ 52 “৮৯ এজন চক্রপন্তী, বি ৬৬৬ বনীন্দ্র 

নথ 52৮, ১২০6 মুকুল সবকাবত ৭৬৮৩ 

১৬) 11510017117 ( মযগ্ন'স হ) ১৭) পু দাসসপাত 2৫৮ সুহাস শিএ' 

বল ৭ পেলকুল (১৮) মশাহাত ১৯) চালতা 

৯০) নথি । 
টিভি 

০০০০০০০৮০ 
প্্প

্পপ 

সপ রব .১য মবুব না প্রাচিক জানের পতি স 

ত।ব ভুলনা'য ৬০৪ অতি ভি হদযের সুন্ আশা। 

7 পশুর আযা।ম। 

পা 51 ৭১১৩ মো হাফিজ উদ্দিন । 

রিনি রিয়া রা রিনি টি 

(ঝি রী ৪ 



৪৮, বাজকুক্ স্ট্রীট, উত্তরন্নাড়া, হ্গলশ 
মন - ফান্কন - চৈজ-- ১৩৮৩ 

নুতন যিভাদর নাম ৪ পাবিচয়েব ভাল্িনিক। 
১গশা কষ ৫ম সংখ্যা! 

সদস্য সংখা ৭৫৯০১ বেঁকে ১৬০০ পার্ষজ্ঞ দিভাতের পলিচগ্ত 

কাশ করা হল । 

যে সকল সভ্যেব ঠিকানা জানাতে আপত্তি ০নই শভাদের 

ঠিকানা নানেব সঙ্গে প্রকাশ কবা হল । বশ্রনানে ব। বে 

বাদেব নাম তালিক।য মুকিত বা প্রকাশিত হযেছে বা হবে 

এখন শেকে ভাবা এ সকল নিভাকে সবাসনি "তাদের গচিকান।য 

চিঠি দিতে পারেন । 

সংঘের 'আঅবধহিকরন্ধে আব চিঠি পাঠাবাব শ্রফোজন হবে না, 

নাবী মিতাদেব লেখা প্রাতাকটি প্রথম চিঠ সংঘের অআবধাবকহে 

পাঠাতে হকে। আপনি না থাকলে নানী মিতানরা এবপব 

স্লাসবি পক্রান্দ।সপ কনে পাল্েন । 

নাবী মিাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষ কাঙজেব মধ্যে নু 

না পেলে জোভডা পো কাছে স্মন্ূণ বিপি পরাতে পারেন 

যদি কোক ফাবণ বম্পততহ নাকী মিভাবা পক্রালান্টে বিবি 

কনে চান তবে যেন তাবা জানিয়ে দেন। চিঠি শেষে 
নিকতব থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নবম । 

প্রিয় বিষষগুজির পল্লিবর্ডে যে নতুন সাহ্কেতিক চিহত ব্যবহাঝ 

করা হজেছে বেগুতিি এইবপ ২ 

তি ও 



নতুন নিতাদের নাম ও পরিচয়ের ভালিকা 

অ - অভিনয়, উ- উপন্যাস, খ- খেলাধুলা, গ-গান 
থ-ঘর বা গৃহস্থালী, চ- চলচ্চিত্র, ছ-ছবি তোলা, জ- 
জানবার কথা, ড- ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভাব, পিকচার 
পোষ্ট কাড, ত- তাস খেলা, দ-দাবাখেলা, ধ-্ ধম, 

ন- নাচ, প- পশুপার্ী পালন, ফ- বাগান কবা (ফল, 

ফুল, শাক-সবজী ), ব- ব্যবসা -বাণিজ্ঞা, ভ- ভ্রমণ, শ - 
শিল্প, স- সমাজ, হ-সাহিত্য, য- যস্ত্রসঙ্গীত, ব- বাক্ুনীন্তি 

ক্ক- অন্কন চিত্র॥। জ্ভক বিচ্ঞান। 

মিতাদের নাম ও পরিচযেব তালিকাঞগ্চলি এইকপে সাজান 

হয়েছে সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বুত্তি ও সখের 

বিধয । 

%₹ চিছিত নিতাদেব ৮৫ পধসাব বিশেষ বৈদেশিক বিমান 

পাত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে । 

৭৫০৭ অজিতেশ বিশ্বাস 0/০- তাবণ টেলব, বিজযপুব বাজ্াৰ,+ পোহ- 

বন ১৪ পবগণা ৩৭ চাকুবী উ নত য ভ 

৭৫১১ অমিতাভ গোন্বানী [70502] 150755 1২65/02821] 75081762175 

৪4» চ২০05113-8 5 0015552 ২১ ছাত্র খ চ ড ন্দ 

৭৫২৮ -সননা (লুনা) ঢাকা, ১৫ ছানী খ গড 

৭৫৫৩ অশোক সেনঞ্গ্ত ৬৪/৪ নরসিংহ এভিনিউ দমদম কলি” ২৮, ২৭ 

হু খ চঢ ভ 

৭৫৫৫ অশোক কুমাব বিশ্বাস [12186 00101256090] মু 0:00112 

, 790558211 [0790050 চট ২৩ চাকুবী অ গ ঘ যব 

৭৫৫৬ আন্তভা ভোব নাসিবাবাদ ২৩ শিক্ষিকা গ জ ড শ 

৭৫৬৫ কনর লাথ বা বামিান পশ্চিগ্র দিলাজপুব শুয* বাযগঞ্ড ১৯ ছ'ত 

চ ছ 

৭৫৬৯ অকণ কান্তি চক্রবন্তী ২৯ গাঙ্গলী বাগান কলিঃ ৪০. ১৮ ছাত্র 
গ জ্ঞ 

৬৩৪৭ 



নতুন মিতাদেব নাম ও পরিচয়েৰ তালিকা 

৭৫৮৫ অনস্প গুপ্ু ১৬/১ কে, ডোভাব লেন কলিঃ ২৯ ১৭ ছাত্র চ য 

৭৫৯৩ অজয সবকাব চাউল পট্টি রোড কাটোযা বদ্ধম।ন ২৫ বাবসা 

অ খ নব নব 

৭৫৯৭ অলক চাট্াজী দক্ষিণ গোধিন্দপুব ৭১৩৩০১. ২১৭ পবগণা ২১ ছাত্র; 

ছ আনা দেওযা 
৭৬০০ অশোক কুমাৰ দাস ০ & ৬৬ ১1১০১ বিও 2.4 [5 হু], 

[17010127 ৮9:51502 ঝ0100022 21 [5 ১২ চাকুবী খ 

চ ছু জজ 

৭?৯৯ অ।ফবোজ। বেগন ফবফ,বা ১৫ ছাত্রী অ উ চ 

৭৫4৬ ইবা মনেদ পো১ তালপকুব ১৫ গ চ জজ রব 

৭৫১০ কানাইল।ল মজুমদার ০ ০- ঠা] 180000051১0 1111 

[0- 81010986910 092310 1২0. 80001 4৯১,101 785631% ১১ গ উড পু ব 

৭৫৫০ কাজল দাশঞ্চপু ১৩%/১ বি টি বোড কলি ৩১ ১৭ চাকুরী 

অআ খ গ ৮ 

৭৫৭১ কুষ্থা কাব টট্টগ্রান ১০ ছাআা গজ উহ 

৭৫৭৩ কণল কুমাধ বন্পু ৬০ ত।তিপাড। লেন হাক্ড।-৯ ১ ২৩ চাকবী 

স হত শি ভ 

৭৫৮১ কনল বাধ ০0০- বাণদাস 4৭ বৌ, তন ন,ঞ্জাবাম নবু গ্রিট 
কলি, ৭, ২৭ অটিগঞু চ ন শক 

৭৫৮৭ কিতা দেব কবিণশঞ্ আল।ম ১০ ছাত্রী উ ছ জজ ৮ 

»₹ ৭১৩ আনতি খেযালী বন্দ 56 4 তি0991] 2১৬০0৪০0০০০০ 9 100. 

1৬101009021 0/৯41)48 গা যব ঠ 

৭৫১৫ গে।পাল দাসগচপ্ু 4১০০০) 9০০0101) ০5 780. ১০. & চা, 

0০-56 4 00 ২২ চাকুপ্পী ভ খ 

৭৫৩৯ গোৌতন কব ট্য০৬৮ 7709516], 1২০02) ০, 137 [01 ৯০1309091০0: 

1$117)55 10130171090 1311)01 ১০ ছাত্র ঢ এ শু ভু 

৭৫৮৭ গজেন্দ্র মহাপাত্র প্রা ৪ পে, চংরা মেদিনীপুর ভাযা-- ময়না 

৩৭ শিক্ষক ধ,ভ গা 



নতুন মিতাদেব নাম ও পরিচয়ের ভালিকা 

5 ৭৫২৬ শ্রীমতি চিত্রা ঘোষ 2 ০551 5০00) 1২০90, 4৮ ০. 102 

00910190014 087809. ন।চ 

৭৫৭৯ চন্দন ভড 78 01৫ [705৮] [1)0181%) 9০1১0০01 0£ 1111155, 1017218- 

790. 11721, 7910-- 826004 ১৮ ছাত্র উ চ ছ ভ 

৭৫১০ ডুঁষিত বমন 0/০- জেনারেল ইনডাস্টিযাল কর্পোরেশন. পি-২/৪ 

তাবাতলা রোড, কলি: ৭০০০২১, ১৬ চাকুবী খ চ গ ষ 

৭৫৩৮ তড়িৎ সবকাব [২9010 - 15, 1/24৯ 0011550 908212 £:25% 

09] - 12, ২০ ছান্র উ খ গ চ 

৭৫৭৮ তাপস দাস ১৮ গোপাল লাল ঠাকুর বোড, ববানগর কলিঃ ৩৬ 
১৭ ছাত্র উ খ চ ত 

৭৫০১ দ্বিজেন পাল ৫৬'৭ প্রিন্স গাডেন বোড, কলি: ৩৯ , ১৮ ছাত্র উগচছ 

৭৫১১ দীপা ধব বাবাসত ১২ ভঙ্ষ 

5 ৭৫২২ শ্রীনতি দিপালী ব্যানাজ্ঞ 5 0901000৮615 4৯0৮ ০. 611 

[১11170001200000 017949 এ ছ অতিথি সৎকার 

3 শ্রমতি দেবাবতি পাল চৌধুবী 535 চ956 140 50550 40 বি০ 

1013 ০৬5০1] টি. ৬ 1099) 0.১ গ য ভ গপ্পেক বই পড়া 

অতিথি সংকাব 

৭৫৩১ পব প্রপাদ বন মজুনদাব 4১009080000] 80185, ০০90589  9-2 

(01)9].7:001 10614] ২১ ছাএ খ ৮ হত হ 

৭৫৮৩ দেব বঞ্জন চন্ধ 0০- 0071064 8৭] 06 177919 £১017,09- 360500 

119০1017910] 00155 ৯৩ চাকুবী ড খ ত হ 

৭৫৯০ দেখ দন্ত ব্যানাজ্ঞজী ১৩১ বি -গাকুল ববল গ্বীট কলি£ ১১+ ১৬ ছাত্র 

আট খ এগ 

৭৫৯২ প্রুব চক্রবন্তী 0০ ৫990] 00179109560], 03011691, :[0159905 

[1090055 1391)01000 09013 - 4 1311701 500004 ১০ ছাত্র অ গ 

৭৫৩০ নীলশংখ গাঙ্গ লী পি-৫১৮ রাজ বসন্ত বায় বোড কলিঃ ১৯, ২০ ছাত্রস্কভখছ 

৭৫৫9 নিমাই সুখাজী 0/০- নার।যশ চশ্ মখ।জী হাটখোলা মুক্তার পাড়া 

চন্দননগর হুগলী ১৯ ছাত্র ৬ 

১ ৮৯৭ 21 ৪ 



নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা 

৭৫৬* নীহার মুন্পী মেঘলী বন্ধ টি এষ্টেট পোঃ- সিদাই ত্রিপুরা পিন-- 
৭৯৯৯১২; ২২ চাকুরী গ ছ খ হ - | 

৭৫৬১ নিকুঞ্জ বিহারী দে 8-7 55০0০%) [২৪০০৭ 95০5 92128থ1 এর 
2০৮ চ২০০1%৪৪ 027৮, 0. 7, ২৪ চাকুরী স হ 

শ৫৮৬ নিশীথ রঞ্জন 'সিংহ €/০- সাতকডি সিংহ হাটন রোড, মাষ্টার পাড়া 

আসানসোল বদ্ধমান ১৭ ছাত্র ভ হু ূ 
৭৫৯১ নারায়ণ কুমার রায় 89110 13011991128 10) 0072 চ7০18০৫ 

চ0191001 1395621 ]. 7. ৩২ চাকুরী স হ ধ 'অ 

৭৫০৬ প্রাণ গৌরাঙ্গ ভট্টাচাধ্য 0/০- ভবেশ চন্দ্র তট্াচার্যয শিব্তলা মিি্তী 
ঘাট বারাকপুর ২৪ পরগণা ২ ছাত্র ভ র 

৭৫২১ পরিমল কুমার ঘোষ ৭3, কবি কিবণ ধন পোড, , ভপ্বকালী কুগলী 

২১ ছাত্র (গ্রাউণ্ড ইজি:) অ খ..ড স 

৭৫২৫ প্রদ্দীপ ম.খোপাধ্যায় ১৮/এ সাহা নগর বোড কলিং ১৬, ৩৭ ন্যবল! 

অঅ উ ভ খ 

৭৫৩৭ পতিত পাবন প্রামানিক গ্রাম ৪ পো: ইছাবাড়ী ভাষা- কনটাউ 

জে: মেদিনীপুর ২৩ ছাত্র অ দ ভ সস 

৭৫৪২ পারন্ীন সুলতানা সাতক্ষীরা ১৬ হ ড 

এ ৭৫৪৩ পল্টু ঘোষ 448 [77090 01০৬০ শ্0২০িশ0 ০4404, 
ছাত্র গ খ র চ ইংরাজীতে পত্রালাপ কবতে হবে 

| ৭৫৪৫ পরিমল কাঞ্জিলাল 77170005027) 5056] ৬৬০৩ 0০০01) ৮0 1400. 

চ.০0. ; 8058৬228900 00- 09120590310 ২৩ চাকুরী র হ প ভ 

৭৫৫১ প্রবীর দাশগুপ্ত বিমলা ভবন ১নং সম্তোষপুর ওয়েন রোড যাদবপুর 

কলি: ৩১১ ২২ ছাত্র উ খ চ ছু . 

৭৫৫৭ প্রণব কুম।র দাস (০/০- উনাপদ দাস শ্রীপলী 'আসানসোল, বদ্ধনান 

২* ছাত্র জ ড ফ ব | 

৭৫৭৮ পণর্থ গাঙ্গুলী ৩নং ক্যারী রোড হ।গড়ী-৭, ২* ছাত্র খ গ ভ 
৭৫৯৪ প্রভাত চন্দ্র দাস ১২৪/১বি, মানিকতলা গ্রী কলি: ৬, ২৭ চাকুরী 

শ হয ছ 

4৫৩ 



'নছন মিন্তাদের নাম ও প্র্রুচয়ের তালিকা: 

৭৫০৩ বাণী ঘোষ দস্তিদার কলিঃ ৭০০৫৭, ১৪ ছাত্রী খ গ্ ন্. রে 
৭৫০৭ বিকাশ ব্যানাজী 8/11 82180555৮97 0০1০৮ 4১0২4৯-ক . 0. 

২৬ গীটার শিল্পী উ ছ জ ত ঠা রত 
| ৭৫৩৭ বিশ্বনাথ মভ্বমদার ৩ রবাটসণ কোড গরিফা,  নৈগটি ৯৪ -পরগণা 
২২ ছাত্র .ভ | সি 

৭৫৭০ বীরেক্ নাথ দাশগ্প্ত দক্ষিণ শহর নালতিপুর, মালদা ২২ ছাত্র 
চ ভ ৃ ূ 

৭৫৭৭ বাবুল রঞ্জন বড়য়া। 17245, 29 1917777 [00072 1২০৪ [০19০০ (35916 
071-30 ১৮ ছাত্র অ উ গ. ঘ ' 

৭৫৮০ বিপ্লব চৌধুরণ ৮৬৮ পূব মিথি রোড দমদন কলি; ৩৯, ১৭-ছাত্র 
ড ছ ভ হু . "... ঘ | 

শ৫০৯- নানিক ভট্র।চার্যা নিরঞ্জন ন্যানসন পি-২৯৩ সি আই টি. রোড, 
ফট -৩ কলি; ৭০০*১০, ৩০ চাকুরী অ উ গ চ ্ 

৭৫০৫ মুকুল সরকার পুবাচল নতুন পাড়া খাগড়া মুথিদাবাদ ২৭ ছাত্র 
চ" ড খ হু 'ভিউকাড ্ 

৭৫০৩ মন্ট,লাল দে ইসলানপুর . হাইক্কল ক্লাস টেন বিজ্ঞান পো২- ইসলামপুর 
নশিদাবাদ ১৮ ছাত্র উ খ চ ছ ১: 

৭৫4০ মহ: নুরুল হক গ্রাম পলাশী পো: পলাশী সুগার মিল জে: নদীয়া 

শিক্ষক গ্রিকেট তাস খেল। ভ 

৭৫4১ মনি অধিকারী গ্রাম "ও পো$ তারানগর, ভাম্মা-_ ক্যানিঃ টাঙন, 

৬ পরগণা ২১ শিক্ষক খু ছু জ ড ' 

৭৫৫৮ মোঃ মতিউল ইসলাম .( লোহানী) মেলিমলজ দামপুর কাচারী রোড 

পো গাংগোর রাজশাহী বাংলাদেশ ২০ সাংবাদিকতা অ উ খ ছু. 

৭৫৬৬ দনিদীপা দণ্ড. বনর্গ। ৯৭ ছাত্রী গড চ ভ 
৭৫৯৮ নিলন কুনার নুর ইহাপুর নবাবগণ্প সুর বাজার. ডাক্তার পাড়া ২* 

পরগণা্ .১৬ ছাত্র অ চক্ষ ্ 
৭৫০৮ রব্জিত সরকার 0.5. (৮.০. টি0)১) 0০. 81৮02 0010018৭2 
২৪ চাকুরী উ গ ঘ ্ 

৩৫১ 
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৭৫০৯ বাপক কুমার মল্লিক 0/০- ৮. 1. 1065 3954৯ ০2221 

4১119159590, - 3 0.৮ ২২ চাকুরী গ র অ হ 

৭৫১৮ 'ডাঃ রাখাল চন্দ্র" মিস্ত্রী গ্রা- গোয়াল কান্দা পোঃ- বাউকাটি 
জেঃ-_- বরিশাল বাংলাদেশ ৩৪ ডাক্তারী অ ছ প ফ - 

৭৫১৯ রথীন্দ্র নাথ কুণ্ডু.  (/০ রমানাথ কুণ্ড মিরগঞ্জ রাজশীী ১৮ ছাত্র 
উ গ চ জ 

৭৫৩৫ রবীন্দ্রনাথ পাল ১৬/সি পাটবান্ড়ী লেন কলিঃ ৩৫; ২৫ চাকুবী 

খ গ চ অ 

৭৫১৬ লীলা দাস ব্যারাকপুর ১৮ ছাত্রী অ খ ছ জজ 
৭৫৩২ শস্তনাথ দাস গ্রামঃ__ দ্বীপা অহল্যাবাই বোড পোঃ-- দলপতিপুর 

জে: হুগলী ১৯ ছাত্র (এম-কম) গ চ চছ্ছ ফ 

৭৫৫২ শুভ্রা ঘোষ বিলাসপুর ১৭ ছাত্রী উ গ ঘ ছ ৃ 
৭৫৬২ শশাহ্ন শেখর দাস 83211 0£ 10194 085 13201 (00159৬51) 

0258. 81158: ১৯ চাকুবী ছ ভ হু 

৭৫৬৪ শৈবাল ঘোষ ৯০ ভন্তম ঘোষ লেন সালকিয়া, হাওড়া -৬. ১৬ 

ছাত্র ড রহ স 

৭৫৭২ শবনম খান জফ,লী বিবিচক ১০ ছাত্রী গ ট 
ভ স 

৭৫১9 স্বপন মগুল 0/০- এহবিপদ মগুল লালবাশ মুশিদ।বাদ ১৮ ছাত্র 

হত গ চ ভ 

৭৫১৭ সত্যনারায়ণ রায় গ্রাম ও পোঃ-- কাগ্রাম ভায়া-- সালার জে১-- 

ম.শিদাবাদ ৩৭ সাংবাদিকতা অ উ গ জ 

৭৫২৭ সতাব্রত দাশগুপ্ত এ/৭ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল সিলেট বাংলাদেশ 

১২ ছাত্র উ খ গ চ 

৭৫৩৩ সন্তোষ কুনার ঘোষ 13450০00০29 92120051501 91751702 

২৭ চাকুরী খ জ ত ব 

৭৫৩৬ সৈয়দ মান্ুহব রহমান (০0/০- সৈয়দ মোঃ কারবম আলী গ্রাঃ- আমড়া 
পো শক্তিগড় জেলা-- বদ্ধনান ১৬ ছাত্র ক্ক র স হ 

৩৫ 
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৭৫89 সঞ্জীব কুমার ভট্টাচার্য্য [₹. 7. ২1709560219 2০০72 ০. 26 
102 4৯19৮ 56590 081-9 ১৯ ছাত্র গ সদ র অর্থনীতি .. 

৭৫৪৭ সুজিত কুমার সরকার 03৮ ০. 1/23 0. ট্ঘ. দ. মং. 0০1০2 
চ১.০).-7 7081895090- 9 8819৮ ১৮ ছাত্র গ ধ ভ ৃ 

৭৫৪৯ সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ০. ৪ চা. (ঘা, 0.1. বি) 2.0. 13961- 

82857 12510918011 ২০ চাকুরী উ খ গ চ : 
৭৫৬৩ স্বপন ম্খোপাধ্যায় 000০: 89£002195 388085, 10970551275 

২৩ ছাত্র খ গ ভ 
৭৫৬৭ সীতানাথ পাল ০/০- কেশব চন্দ্র পাল চিনন্থরা হুগলী ১৫ ছাত্র 

চ ছ ড দ 

৭৫৬৮ সাগর কুমার দর্ভত রিপন হোষ্টেল ২৪ মহাত্রা গান্ধী রোড কলি; ৯ 

১৭ ছাত্র অ উ জ ভ 

৭৫৭৪ ন্দবিকাশ ঘোষ ৪০/১* বিশ্বেশ্বর ব্যানাজ লেন হাওড়া-_ ৭১১১০১ 

১৮ ছাত্র গ ছ ফ হ 

৭৫৭৫ সপন ভাছুড়ী ২৩/, নয়ান্টদ দত্ত স্ত্রী কলিকাতা -৬, ২৫ ছাত্র 
গচ র 

৭৫৮২ সিদ্ধার্থ বস্থ 0]0201710901017 01029010775 20009 12201218 

১০1০170190০ 52.0211106 [2016০6 4৯-3-6, 52120281150 50862 391354191-562140 

২৮ চাকুরী র হ গ ভ * 

৭৫৯৫ সাধন চন্দ্র ঘোষ ২১/৬ বাস্থদেবপুর রোড কলি; ৭০০০৫৬% ১৯ 
ছাত্র উ ভ চ 

৭৫৯৬ ন্তপ্রিয ঘোষ কাশিম বাজার হাউস ৩০২ আচাধ্য প্রফল চন্দ্র. 

রোড কলিঃ ৯; ২৬ চাকুরী খ গ হ 

৭৫৯৯ সুশান্ত মখোপাধ্যায় বাগদা পুরুলিয়া ২৯ ছাত্র স রহ শ 

৭৫৫৯ হারাধন চন্য. বধন গ্রাঃ- মেড্ডা উত্তর পোঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
কুমিল্লা বাংলাদেশ ২১ চাকুরী ব 

৭৫৮৮ হার প্রসাদ দে কানটিয়া বৈকুগ্টপুর বদ্ধমান ২০ চাকুরী ৰ 



স্-সংবাদ £--- 

মিতা ৬৬০৯ শ্রীধন রায়ের বিবাহ গত 

১৪ই মাঘ ১৩৮ গৌহাটিতে সুসম্পন্ন হয়। 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাদের 

দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হোক । 

১৪ই ফাল্কুন ১৩৮০ মিতা ৭২৮৩ 

সরকারেব (অচনা) সঙ্গে মিতা বি'৫৮৯৭ 

নরেন্দ্র দেব শমার বিবাহ স্ুুলম্পন্ন হয। 

উভয়ের দাম্পত্য জীবন স্ত্রখী ও স্থাযী 

হোক এই কামনা করি। 

যানি 

অন্থুরোধ £ 

দিল্লী, হরিয়ানা, উত্তব প্রদেশ প্রন্তি 
স্থানে ২/৩ পুকষ ধরে আছেন এমন 

মিতাদের সঙ্গে বি ৬৪৪৯ কমলাক্ষ্য চ্যাটাজী 

পত্রালাপ করতে চান। 
৭২৩১ অগ্রন সরকাব ভাবতের বাইরে 

কোন পত্র মৈত্রীর সংস্থার ঠিকানা পেতে 
ইচ্ছক। 

দাবা খেলা জানে এমন মিতার সঙ্গে 

৬৯৬১ বিজন কান্তি দাস পত্রালাপ করতে 

চান। 

ভট্টাচার্য 
সংগ্রহকাবী মিতাদের সঙ্গে পত্রষলপ করতে 
চান। 

সঞ্জীব ডাক টিকিট ৭8২০ 

ভ্রম সংশে।ধন-__ 

লিপি ১৪/৩ সংখ্যায় ২১৫ পৃষ্ঠায় 

প্রকাশিত ৬৮৮৮ অগ্রনা নাথ চৌধুরীর 
পবিবর্কে শ্রীমতী অঞ্জনা নাথ শমা হবে। 

১৭/৪ সংখ্যাব ২৯৮ পৃষ্ঠায় ৭৪৫৬ 
সোমাদাস ছাত্রের স্থলে ছাত্রী হবে। 

১৭/৭ সংখ্যাব ৩০২ পুষ্টাব বি ৬৭৭৯ 
কমলেশ চ্যাটাজীব স্থলে কমলাক্ষ চ্যাটাজা 

হবে। 

পত্রালাপে বিরত আছেন-_ 

৭৫৮৯ চিত্রা চত্ত (নতুন মিতা চাননা), 

৭৩৫৭ সুস্মিতা কর, ৭৫৫২ শুভ্রা ঘোষ 

বি ৫০৪৪ শিবকাস্তি ভট্রাচার্য 

সংঘে আর নেই-- 

৪৭০১ গোকুল রঞরন দেবসিংহ। 

৩৫৪ 



ঠিকানা পরিবতন 
১। ৭১৮৪ সুব্রত ভট্াচার্ধ, নেতাজী স্ভাষ বিদ্যায়তন, পো: ডিগলিপুর, উত্তর 

আন্দামান । 

২। ৭১৯৩ অমলেন্দু নিকাশ শতপথী 10৮০1 2াঃণ 01011105, 001] 
০01702501015171৭ 1791712 [২6)শোচ 17০1৪০৮ 7.০. 17391015 
10. 11101919016. 

[10012 

1২91501 

৩। বি ৬৮১০ রথীন্দ্র নাথ ম্খাজী ০/০- ৬৮. ১170778) 1৬191021) 1400012 
513111017 - 4 1৬106108122. 

8 

+। ৭০১০ আমজাদ হোসেন পাবভেজ ১১৬, সলিমুপ্লাহ সডক, দেওয়ান ভিল।, উত্তর চাষহাড়।, ন।রায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বাংলা- 
দেশ। 

গেটো৷ 

কু্টিয়, 

চেলো ুব 

জেলা-_ 

৫ | ৭২৪১ মাব 

পোঃ- ভবর পাড়া, 

বাংলাদেশ । 

৬। বি ৬০৭৫ হলাল কৃষ্ণ সাহা 
50815 217] 06 17019. 191055109175 
13125180159 05] _ 7000054 

৭। বি ৫৮০৬ মানিক লাল রায় 
7. খ. 5. বের) 0. ০1১০০] 

৩৫৫ 

০912 ১৪, 13079 09 রা 5 

71 ৭৩৮০ মোঃ রেজাউল হুক (রেন্ট) ৮/০- বদব উদ্দিন মিঞা, মিরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ১০ম শ্রেণী, ক্রমিক সংখ্যাও বিজ্ঞান বিভাগ, হাউজ নং ৭১১৮০ রুম নং- ২৫, ২নং গলি, পোঃ-_ মিরগঞ্জ সাহেব বজ।র রাজশাহী, বালাদেশ। 

৯॥ বি ৬৮৮৭ সুকুমার মুখাজা 4. 0.4 
০. 1৬1010০7106 &ু ০০. 2 0091]- 
627505, 11931] 73, 7২95175615017 ৯৮ ৪7)116 
0০41 -700029 

১*। ৭২৫৭ অমর নাথ দাস, গোপাল নিবাস স্থভাষ পল্লী বার্ণপুর বদ্ধমান। 

১১। বি ৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস 07. 
7. বি. 1315529 ১185. 82০. 41৬0০ (72) 
4৯ চু 10202150, ১131110175-9 

১২। বি৬৮৯৯ অনিল চ্যাট 0/০- 
1২6০0000৮০ 10106175020 0, ৬৬, 0) 
11200709170). 19101891101. 51৮988ন51 
49590) 

১৩ । ৭৫১৫ গোপাল দাশগুপ্ত 4১০- 
০031105 ০0001 ০. 5 3,520 
০/0 56 4.0.0 



সজ্ঘ ও মিতা সংবাদ 

১৪। 'বি ৭৪৭৪ বি 109121500 73056 

77170022810 50566 49921000210 ০. 

20167020700 (02704 

১৫1 বি ৬৩৮৪ ডাঃ রনেজ্্ নাথ দে 

44 (01110150520 9021902: 11/১১৩, 

01562 [00.5. &, 

১৬। ৬৯৬৯ রবীন্দ্র চক্র নাথ ০/০- 

7791941981% 1065% 22092 17055 8011- 

01775 4৯. 0০010152565 91869- 

1075 - 22 11: 562140 

১৭ । ৭৪৬৭ তড়িৎ কুমার বন্থু ২২/১, 

রবীন্দ,নাথ ঠাকুর রোড কলি-- ৭০০০৩৫ 

১৮। ৭৪০৯ অশোক নাথ [২] 03105 

০. 8657/89 11501058065 00105 10.0.- 

48159010021 বি. 10257 121791507 

টুসাছে 296129. 

ইস 4 

১৩৮০ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন 

প্রতিযোগিতার কল 

বিজ্ঞান ভিত্তিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় 
১ম স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৪৬০ 

জ্ঞানেন্্র নাথ রায় ও ২য় স্থান অধিকার 

৩৫৬ 

করেছেন বি ৩০১৮ গীতা সিনসহা। গল্প 
ছটির মাম যথাক্রমে “হাইবারনেটত ও 
“অন্যমনে । ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি লিপি- 
মিতা নববর্ষ সংখ্যায় ও ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত 
গল্পটি ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। 

বি ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র তার মাতৃদেবী 
স্ৃতি রক্ষার্থে “মা শীর্ষক কবিতা প্রতি- 

যোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রতি- 

যোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছেন 

বি ৬৪৮৭ এম, সি, মাজা ও ২য় স্থান 

অধিকার করেছেন বি ৬৬৪৫ অসিত বরণ 

হাজরা কবিতা ছুটি নববর্ধ বিশেষ সংখ্যায়, 

(১৩৮১) প্রকাশ করা হবে। 

“শাস্তি দেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১ম 
স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৪৬* জ্ঞানেন্দ_ 

নাথ রায় ও ২য় স্থান অধিকার করেছে ৭১৯২ 

তপন মুখোপাধ্য।য়। ছবি ছুটি লিপিমিতা 

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় (১৩৮১) প্রকাশ করা 

হবে। 
ক্ষীরোদ গোপাল আলোকচিত্র প্রত্ধি- 

যোগিত্তার বিষয় ছিল বৃক্ষে উপবিষ্ট বা উদ্ভন্ত 

পাখীর ছবি। হুঃখের বিষয় যে কয়টি ছবি 
এসেছে তাতে পাখী অপেক্ষা প্রকৃতির 

শোভাই মুখ্য হয়ে উঠেছে! ৫দই কারণে 

কোন ছবিই পুরস্কার পাবার যোগ্যত। লাভ 

করেনি। 



সংঘে ছ'বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাবা স্থায়ী 
সভ্য হয়েছেন, তাদেরকে আমরা বিশ্বমিত। 
নামে অভিহিত করি । গত ১৭ই ফাল্পন 

পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বগিতা পেয়েছি 
তাদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া 
হল | 

৩৮০ 

নিয়োগী ৬৭৩৫ 

নন্দ'নাথ লাহিডী 

গুঠাঞজয চক্র'ত্তী 

সর্বব শ্রী ৬৬২২ অভি 

দাপক কুমার দে ৭১৭০ 

৭২৮৮ খমিব লঙ্গব ৬৬৮০ 

৭৩৫০ ববীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৮৩৬ 
শ্যামল কুমার সিনহা ৭১৮৪ সুব্রত 
ভট্টচাধ্য ৬৮৮৭ সুকুমার মুখাজী ৭০২২ 
স্বরূপ স।তরা ও ৬৭৪২ হারাধন বমন। 

বিশ্বশিতা হবার পব সংঘকে পত্র-পত্রিকার 
ব্যয় নিবাহের জন্য বাৎসবিক চাঁদা মাত্র 
আট টাকা পাঠাইলেই চলবে । আশাকরি 

সংঘ এব।র অধিকতর বিশ্বনিতা ল।ভে সক্ষম 
হবে। 

লিপিমিতাকে ধারা সাহায্য করেছেন-__ 

গত ১৭ই ফাল্গুন ১৩৮০ পর্ধন্ত সাহায্য 

বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তাবই হিসেব 

নীচে দেওয়া হল। 

সব্বন্ী বি ৬৮৮৭ স্ুকুমাব মুখাজী ৯ 

টকা, জনৈক মিতা ৮টাকা, বি ৫৪০২ 

পান্নালল থোষ ২ টাকা, বি ৬৬২২ অজিত 

নিয়োগী ২ টাকা, ৭৩৯৮ মোঃ আবুল 

হোসেন মগ্ডুল ২ ঢাকা ও বি ৩৯৮ শিবা নন্দ 

বন্ধু ১ টাকা । 

লিপিমিতার সাহায্য ভাগ্ারে মোট ২৪ 

৩৫৭ 

টাকা পাওয়া গেছে। গতবাবেব সাহায্য 

ভাগাবে মোট ৬৭৫৩৩ পয়সা জনা ছিল । 

স্ুতবা. এ পধন্থ সাহায্য ভাদ্ছাবে মোট 

৬৯৯৩৩ পধসা মা বইল। 

সভা-সভ্যাদেব নিকট যে চাদা পাওয়া 

যায তব দ্বার পত্রিকাব সমস্ত ব্যয়ভার 

বহন কবা আসন্তব। যাতে পত্রিকাটি নিয়নিত 

প্রধাশ কবা চলে তাব জন্য আথিক 

সচ্ছলত। একান্ত আবশ্যক । শুভাকাজ্ষী ও 

উৎসাহী মিতাদেব অন্ুবোধে লিপিমিতার 

সাহায। ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। 



আগত নববর্ষের ঠবশাখী 

লিপিমিতার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি-_ 

আগ।মী ১৩৮১ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার ঘে 

বৈশাখী সংখ্যা প্রকাশিত হবে তাতে প্রথম 

থেকে শেষ পধন্ত সমস্ত বিশ্বমিতা, প্রবাসী 

মিতা ও সাধাবণ মিতার বিস্তুত পবিচযের 

পুর্ণ তালিকা প্রকাশ কবা হবে। ষে সকল 

সভ্য - সভ্যা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে সংঘের 

সদস্য ভুক্ত হয়েছিলেন এবং এখনও যাব 

বিশ্বমিতা হননি তাদেব চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গান্দ 

(ইং ১৯৭৪ এপ্রিল) পধন্ত চাদা পরিশোধ 

না থাকলে লিপিমিতা নববষ বৈশাখী সংখ্যায় 

তাদের পপ্সরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব 

লা । 

হবে 

যে সকল মিতা বা বিশ্বমিতা দীর্ধক।ল 

যাবৎ সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনান 

বা! যাদের চিঠ দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া 

যায়নি তাদের নাম তালিকায় প্রকাশ ক্ৰা 

হবে না। 

সঘেব যে সমস্ত স্থায়ী সভ্য বা খিশ্ব- 

মিতা পত্র-পত্রিক প্রভৃতির ব্যয় নিরবের 

জন্য ১৩৮০-৮১ বঙ্গাব্দ বাবদ সংঘের বাত 

সরিক চাঁদা এখনও পাঠাননি আগামী ২০শে 

বৈশাখ ১৩৮১ (ইং ৪ঠা মে ১৯৭৭) এর 

মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 

লিপিমিতাৰ আগামী নববর্ষ সংখ্যায় 

বিশ্বমিত।দের আলোক চিত্র প্রকাশের জন্য 
রক ও মদ্রণেব খরচা বাবদ ১২ টাক। 

সম্পাদকের নামে সঘেব ঠিকানায় চদ্রানামা 
যোগে পাঠাতে হবে । 

যাদেব আলোকচিত্র পুর্বে পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে ভাদেব ছিব ত্রক আয় 

কবাতে হবে না। তাবা কেপল মদ্রণ খরচ। 

বাধদ ৬ টাকা পাঠাবেন। বলুকেব জন্য 

পাসপোট অপেক্ষা বড ছবি পাঠালে ব্রক 

ছাপার খবচ বেশী পডবে। আলোকচিগু 

টাকা ইত্যাদি ২০শে বৈশ।খ ১৩৮১ সংঘে 

এসে পৌছ।ন চাই। 

যাবতীয় মশি অডার, 

বাক চেক ১৪০৫০6৪:5গ ৬15৪ 

পোষ্টল অডার 

1৮119911 

5315509 এই নামে যেন পাঠান হয়। 

রেট ব্যাংক বা কলকাতার বাইরের কোন 



সব ও মিতা সংবাদ 

ব্যাংকের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত 

ব্যাংক কমিশন দেওয়া হয়। সমস্ত পোষ্টাল 

অডার বা চেক যেন ক্রশ করে পাঠান 

হয়। 

১ বি মিঃ সং 

__-_ 

নববর্ষের লিপিমিতার বিশেষ 

সংখ্যার দক্ষিণা 

থেকে 

বৈশাখী নববর্ষ 

এই সংখ্যার 
এবং 

বিশ্ব মিতালি সংঘেধ পক্ষ ১৩৮১ 

সালে লিশিনিতার বিশেষ 

সংখ্যা প্রকাশ করবা ভক্ফে। 

আকুতি বভমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। 

এই সংখ্যায় 

নানষেব দিনপজজী, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত 

& বিভিম দেশ সংক্ঞান্ত রাশি ফল, বিদেশের 

রাষ্্ররূতের ঠিকান।। তাছাড়া প্রবন্ধ, কবিতা, 

পর্িভাবা, প্রতিযোগিতার গল্প, ধাধা, বাণী, 

রালঘর, অন্রনানস প্রতিযোগিতা প্রভৃতি । 

প্রতাক্গ পরিচয়ের ভূমিকা হিসাবে বনু 
বিশ্বমিতার আলোকচিত্র আট পেপারে ছাপা 

১৫০ পয়লা 

প্রচাবের জন্য বাঙ্গলা ও বাঙলার বিভিন্ন 

পাগাগুরে প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু বেশী 

সংখাক পত্তিকা মুত্রিত করা হয়ে থাকে। 

থাকবে 

পররঙ্কারপ্রাপ্ত অঙ্কিত চিত্রগ্ুলিও এ 

সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। সেই কারণে 

প্রত্াক মিতাকে অতিরিক্ত ১৫০ পয়সা 

পাঠাতে অন্ররোধ জানানো হচ্ছে। এই 
প্রসঙ্গে জানানো হচ্ছে যে নিউজ প্রিন্টের 

মূলা ৪ তার আনুসাঙ্গিক খরচা ইত্যাদি 

অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকাটির অতি- 

[বিজ্ঞ মূল্য ১ টাকার স্থলে ১ টাকা ৫” 

কবে । 

৩৫৯ 



সঙ্ঘ ও মিতা সংবাদ 

পবসা ধার্য করা হল। যদি কোণ মিতা চান তবে সম্পাঙ্গকের নামে সংঘের সঙ্গে যোগা- 

উত্ত সংখ্যাব একাধিক খণ্ড পেতে চান তবে যোগ করুন। ডাক বিভাগের অসতর্কতাষ 

এ খণ্ডের সংখ্যা জানিয়ে ২০শে ৫বশাখ বহু পত্রিকা পথে মারা যায়। পুর্বে যে 
১৩৮১ এর মধ্যে সংঘমিতাকে চিঠি দতে সকল মিতার পত্রিকা খোয়া গেঁছে তারা 
হবে। প্রতিটি অতিরিক্ত খণ্ডের জন্য (১৫০ যদি রেজিঃ বুক পোষ্টের খরচ বাবদ ১৩০ 
পয্নসা উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যেন পঠান পয়সা অতিরিক্ত পাঠান তাহলে সংঘ" 

হয় । পত্রিকাটি নিবন্ধিত কবে পাঠাবে । 

এই সংখ্যায় কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে হাটি 

বিজ্ঞপ্তি-_ 

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন সেন্টটাল রুলস্-এর ৮ ধাবা অন্রযায়ী 

নিম্নবপিত সংবাদ প্রকাশিত হইচ। 
১। প্রকাশের স্থান -- বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ ছ্বীট, ৪ হুগলী ৷ 
২1 প্রকাশ কাল-_ মাসিক । 

৩। মুদ্রীকরের নাম-_- শ্্রী্গগন্পাথ জানা, জাতি__ ভাবতীয়, ঠিকাদ।_ ২৩, এ, পি, 
আচ্য হন, শেওড়াফ,লি, হুগলী । 

৪। প্রকাশকের নাম-_ শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি-_- ভারতীয়, ঠিকানা ২৩, এ পি, 

আট্য লেন, শেওড়াক,লি, হুগলী । 

৫। সম্পাদকের নাম-_ শ্রীজগন্নাথ জান, জাতি__ ভাবতীয়, ঠিকানা_- ২৩, এ, পি, 

আঢ্য লেন, শেওড়াফ,লি, হুগলী । 

৬। সত্বাধিকাবী - বিশ্ব মিতালি সঙ্ব, ৪৮, রাজকুঝ্» স্ত্রী, উত্তরপাড়া, হুগলী । 

আমি, শ্রাজগন্নাথ জানা, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপবোস্ত তথ্যগুলি «* 

আমার জ্ঞান ও বিশ্বাদ মত সত্য। 

ব্বাক্ষর__ 

প্রকাশক--- জ্রীজগন্লাথ জানা 

তারিখ-_- ১/৩/৭৪ 








